
PRZEPIS NA SUKCES BALU 
KARNAWAŁOWEGO!

NN



Baw się z nami!
Do wspólnej zabawy zaproś rodzeństwo, rodziców oraz 

bliskich 



Śpiewaj z nami!

Aby radośnie rozpocząć zabawę 
karnawałową:

wysłuchaj piosenki Majki Jeżowskiej 
„Owocowy karnawał” 

naucz się słów oraz melodii piosenki

Zaproś do tańca rodziców i/lub 
rodzeństwo

Stwórz pracę plastyczną dowolną 
techniką - Owoce w karnawale!



Owocowy Karnawał    

I 

Uwaga, wszyscy fani! Marzymy i po chwili
Marzenia nas przeniosą do słonecznej 
Brazylii.
Tam w Rio de Janeiro przez cudne dni i noce
Tańczą dzieci, dorośli, zwierzęta i owoce.

Owoce mango chcą tańczyć tango,
Awokado wprost przepada za lambadą.
Znam maracuję, która rapuje
I banana, który tańczy wciąż kankana.
Ref.

O? O! Mniam, mniam, mniam.
Oooo!
Owocowy, karnawał owocowy,
Super zabawa, bo taniec jest bardzo zdrowy.
Owoce się nie kłócą, lecz śmieją się wokoło,
Pałaszuj owoce, a będzie ci wesoło.

II

Każdy chce tańczyć wśród pomarańczy,
Ananasy połamały już obcasy.
Kawowe ziarenko ćwiczy flamenco,
A daktyle tańczą rumbę jak motyle.



Owocowy Karnawał  

III

A u nas gruszki hodują brzuszki,
A ziemniaczki znają tylko kujawiaczki.
U pomidora brak rock and rolla,
A śliweczki nie chcą tańczyć już poleczki.

Ref.
O? O! Aj, aj, aj. .
Oooo!
Owocowy, karnawał owocowy,
Super zabawa, bo taniec jest bardzo zdrowy.
Owoce się nie kłócą, lecz śmieją się wokoło,
Jest tam weselej, niż w naszym polskim zoo.

• O? O! Mniam, mniam, mniam.
Oooo!
Owocowy, karnawał owocowy,
Super zabawa, bo taniec jest bardzo 
zdrowy.
Owoce się nie kłócą, lecz śmieją się 
wokoło,
Pałaszuj owoce, a będzie ci wesoło



Zatańcz z nami!

Wykonaj kilka ćwiczeń 
rytmicznych do piosenki Owocowy 
karnawał:

wyklaszcz rytm piosenki

wytup

zilustruj podskokami

zachowaj odpowiednie tempo.
ułóż własną choreografię 

ilustrującą treść utworu.



Zagraj z nami
Zabawa Wędrujący kapelusz

Przygotuj kapelusz
wybierz wesołą muzykę
wyznacz osobę, która zatrzyma i 

włączy muzykę
usiądź w kręgu z uczestnikami 

zabawy, kolejno podając sobie 
kapelusz w rytm muzyki 
odpada z gry ten, kto będzie miał 

kapelusz na głowie w momencie 
zatrzymania dźwięku wygrywa osoba, która najdłużej 

utrzyma się bez kapelusza!



Zabawa Układanka

Przygotuj kolorowe rysunki 

 potnij rysunki na dwie części w 
niejednakowy sposób. 

włóż pocięte kartki do pudełka

przeprowadź z uczestnikami zabawy 
losowanie

każdy uczestnik zabawy losuje jedną 
kartkę i odszukuje swoją parę -
pasującą część rysunku

w parach wzajemnie zadajcie sobie 
wzajemnie zabawne zadania do 
wykonania.

Wygrywa osoba, która zaproponowała 
najzabawniejsze/najciekawsze zadanie 
– rozstrzygacie wspólnie



Zabawa Taniec z balonem

Przygotuj kolorowe balony

nadmuchaj je z uczestnikami 
zabawy

zatańcz z wybraną osobą, 
trzymając balon pomiędzy sobą

wygrywa para, której najdłużej 
nie upadnie balon.



Pokaz mody karnawałowej 

Z pewnością przygotowałeś niezwykły 
kostium karnawałowy.

Przygotuj tabliczki z punktacją od 1-10

ogłoś pokaz mody karnawałowej

przyznaj punkty każdemu 
uczestnikowi zabawy

Nie zapomnij ocenić:

pomysłowości

poczucia estetyki

trudności wykonania

poczucia humoru! Przelicz punkty i wspólnie ogłoście 
zwycięzcę w tej kategorii!



Zabawa w wybieranie Królowej i Króla Balu

Przygotuj dwie korony

ogłoś konkurs na Królową i Króla 
Balu

wspólnie wybierzcie zwycięzców.

Dokonując wyboru doceń:

poczucie humoru

zaangażowanie

wyobraźnię.



Dziękujemy za wspólną zabawę!

Mamy nadzieję, że nasz przepis na udany Bal Karnawałowy 
przyniósł Ci wiele radości i doskonałej, rodzinnej rozrywki! 


