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Scenariusz Zuchowej Zabawy Karnawałowej. 
 

 Data: 10 lutego 2018 r. godz. 10:00  

Miejsce imprezy:  hufiec  

 
Cele:  

 kultywowanie zwyczaju karnawałowych zabaw,  

 doświadczenie przyjemności wcielania się w różne postacie ,  

 doświadczenie przyjemnych doznań wynikających z udziału we wspólnych zabawach i konkursach, 

 integracja dzieci podczas wspólnej zabawy ,  

 wytworzenie pogodnego i radosnego nastroju  
 

Metody:  

 metoda ekspresyjna ( taniec ), 

  metoda zadaniowa ( udział w konkursach ruchowych i zabawowych )  

 

Formy:  zbiorowa,  zespołowa,  indywidualna 

 Środki:  rekwizyty do konkursów,  dekoracja sali,  nagrody, sprzęt muzyczny, płyty z muzyką  

 

PRZEBIEG IMPREZY:  

 Powitanie zuchów. 

Witam wszystkich na  balu karnawałowym z okazji  ŚWIĘTA ZUCHA.   Kłaniam się niziutko i do wesołej 

zabawy zapraszam wszystkich batmanów, żołnierzy, księżniczki, Czerwonego Kapturka, Zorro i Kota w 

Butach.  Proszę, aby wszyscy którzy są z nami podnieśli rękę i zawołali: CZUJ!!!! 

  witam wszystkie dziewczynki - zuchenki,  

 witam wszystkich chłopców - zuchów,  

 witam zgromadzonych na tej sali,  

 witam wszystkich, którzy lubią muzykę,  

 witam wszystkich, którzy przyszli pieszo,  

 witam wszystkich, którzy przyjechali samochodami, 

- witam wszystkich, którzy przyjechali autobusami, 

- witam wszystkich, którzy chcą się dzisiaj świetnie bawić, 

- witam wszystkich, którzy dziś obchodzą ŚWIĘTO ZUCHA! 

- witam wszystkie zuchy! 

Zapraszam i życzę wszystkim udanej imprezy! 

 Robimy pociąg i „Jedzie pociąg z Warszawy” 

 Zuchy  w   mundurach przygotowują sobie maski. [Asia, Ola] 

[Wykorzystać materiały pozostałe z kolonii] 
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 KONKURSY MUZYCZNE  

 ,,Jaka to melodia" :  7 osób  -Proszę podać tytuł filmu, z którego pochodzi zagrany fragment: 

„Klan”, „Na dobre i na złe”, „M jak miłość”, „Na Wspólnej”, „Barwy szczęścia”, „Rodzinka”, 

„Niania  

OKRZYK dla zwycięzców 

 Pląs  

Przerywnik muzyczny-zabawa taneczna  

 Proszę podać tytuł bajki , z której pochodzi zagrany fragment: „Koziołek Matołek”, „Reksio”, 

„Bolek i Lolek” „Pszczółka Maja”, „Miś Uszatek”, „Smurfy”, „Muminki”  

OKRZYK dla zwycięzców 

 Pląs 

Przerywnik muzyczny-zabawa taneczna 

 Podaj tytuł piosenki, z której pochodzi zagrany fragment „Jesteś szalona”, „Baśka”, „Tyle 

słońca w całym mieście”, „Żono moja”, „Jedzie pociąg z daleka”, „Bal wszystkich świętych” 

OKRZYK dla zwycięzców 

 Pląs 

Przerywnik muzyczny-zabawa taneczna  

 Ogłoszenie: Podczas całej zabawy jury wybiera królową i króla balu przyklejając do ubioru 

dziecka kolorowe serduszka. Osoba z największą ilością przyklejonych serduszek wygrywa 

konkurs.  

 KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE: 

 ,,Karmienie ptysiem"- 3 OSOBY   

OKRZYK dla zwycięzców 

 Pląs 

 Taniec parami z woreczkiem na głowie-   4 Pary.  Parze, której podczas tańca spadnie z głowy 

woreczek odpada z konkurencji.  

OKRZYK dla zwycięzców 

 Pląs 

 Taniec z gwiazdą lub miotłą  -8 osób Uczestnicy tańczą w rytm muzyki przekazując sobie 

gwiazdę. Osoba, która podczas przerwy muzycznej zostanie z gwiazdą w ręku odpada z 

zabawy.  

OKRZYK dla zwycięzców 

 Pląs 

 Dmuchanie balonów-4 OSOBY Zawodnicy otrzymują balony, które muszą nadmuchać w ciągu 

10 sekund.  

OKRZYK dla zwycięzców 

 Pląs 

 Taniec  z balonami, które pary trzymają wyznaczonymi przez osobę prowadzącą częściami 

ciała [rękami, ramionami, plecami, brzuchami, czołami, nogami] - 4 PARY 

OKRZYK dla zwycięzców 
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 Pląs 

 

  Taniec w workach -4 PARY 

 OKRZYK dla zwycięzców 

 Pląs 

  „Taniec na gazecie” -Wylosowane pary stają na środku sali, na gazetach , kiedy usłyszą 

muzykę tańczą na gazecie, kiedy muzyka umilknie pomocnicy  składają gazetę na pół, na 

ponowny głos muzyki tańczą dalej. Gdy uczestnicy wyjdą za gazetę odpadają z konkursu. 

OKRZYK dla zwycięzców 

 Pląs 

 „Lot na balonie” - Wylosowane osoby otrzymują nadmuchany balon, a ich zadaniem jest 

usiąść na balonie  w taki sposób, aby pękł z hukiem. Kto to pierwszy zrobi wygrywa . 

OKRZYK dla zwycięzców 

 Pląs 

 ZABAWY: 

 „Karnawałowa parada” -Dzieci dobierają się parami i tańczą w parach. Na hasło:  plecy do 

pleców  wszyscy tańczą, opierając się plecami, na hasło:  dłonie do dłoni,  łokieć do łokcia, 

głowa do brzucha. Na polecenie:  ludzie do ludzi wszyscy zmieniają partnerów i zabawa 

zaczyna się od nowa . 

OKRZYK dla zwycięzców 

 Pląs 

 Zabawa „ Taniec motyli” 

Dzieci zamieniają się motyle i delikatnie na paluszkach zaczynają tańczyć w rytm melodii. 

Następnie na paluszkach rozkładają szeroko skrzydełka i powoli wykonują ruchy. Siadają 

chwilkę na kwiatku, odpoczywają poczym wzbijają się wysoko. Na sygnał prowadzącego 

cichutko opadają i zasypiają. 

 Ogłoszenie króla i królowej balu. Taniec króla z królową balu - piosenka zespołu Queen 

 

 Wspólny poczęstunek  - TORT NA URODZINY ZUCHA 

 

Zakończenie imprezy, podziękowanie uczestnikom za wspólną imprezę. Pożegnanie piosenką pt. „To 

już jest koniec”. 
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DODATKI: 

 Wchodzi do sali osoba z informacją, że ktoś zostawił torbę (czy jest właściciel?). Prowadzący pyta: "Jak 

myślicie do kogo ona może należeć torba?", a w niej rzeczy, które kolejno wyciągają dzieci, nazywają głośno. 

Po wyjęciu wszystkich rzeczy dzieci tworzą swoją wersję, kim mogłaby być osoba – właściciel torby i co mogło jej 

się przydarzyć. 

(Zawartość torby: rękawica, lampka, kompas, rzemyk, mapa Laponii, obrazki z podziękowaniami, opakowania na 

prezenty, maślane ciasteczka, czekolada, list adresowany do Przyjaciela a w nim opis trudności ze znalezieniem 

drogi do miasta w którym odbywa się zabawa, CV Świętego Mikołaja, czapka Mikołaja)  

(ok.8 min.) 

 

 konkurs „Bajkowe zagadki” 
  Zaproszenie wylosowanych pięć osób na środek sali. Każdy z nich będzie odpowiadał na  zadane 
przez prowadzących pytania: 
1.W której bajce jest mowa o balu: a)Jaś i Małgosia b)Kopciuszek c)Królewna Śnieżką 
2.Czym Kopciuszek jechał na bal :a)samochodem b)czarodziejskim dywanem  c)karetą d)dyliżansem  
3.Jakie zwierzęta ciągnęły karetę; a)pingwiny b) strusie c)konie d)renifery 
4.Czym ozdabiamy salę na bal: a)skarpetkami b)serpentynami  c) łyżeczkami d) firankami 
5.Gdzie odbywał się bal na którym był Kopciuszek: a)w przedszkolu b)w pałacu c)w zamku d)na 
leśnej polanie  
6.Jakie buciki miał Kopciuszek na balu; a)kalosze b)pantofelki c) sandałki d) trzewiki  
7.W jakim stroju tańczył Kopciuszek; a)palto b) piżama c) suknia d)spódnica  
8.Kto podarował Kopciuszkowi suknię: a)macocha b)sklepowa c)matka chrzestna d)czarownica  
9.Z kim Kopciuszek tańczył na balu; a) z Mikołajem b) z królewiczem c)z królem d)z księciem  
10.Co królewicz miał na głowie ;a) kapelusz b)koronę c)  beret  d)opaskę  
Zaproszenie zwycięzcy  do środka koła ……i zatańczenie  wokół niego przy muzyce .Wręczenie nagród 

 

Zabawa „Gra muzyka” 

 Polega ona tym, że wszyscy tańczą przy muzyce, w chwili, gdy  muzyka milknie prowadzący wyda  

polecenie wykonania pewnych ruchów: 

 1.Uścisną jak najwięcej rąk   2 Uścisnąć jak najwięcej kostek u nóg  3. Spojrzeć w oczy jak największej 

liczbie osób 4.Pogłaskać ja najwięcej osób po głowie  

Zabrać:  sprzęt grający, laptop, przedłużacze, mikrofon, płyty z muzyką, paluszki, kubeczki, woda 

Teczka z pląsami, woreczki z grochem, worki na śmiecie, balony, 4pączki, chusty do zawiązywania 

oczu, miotła, gazety, TORT, papier toaletowy, apteczka, lista i telefony do rodziców 

 We własnym zakresie picie i paczek!!! 

 

http://warszawa.miastodzieci.pl/wydarzenia/1:/44051:ciasteczka-na-choinke
http://trojmiasto.miastodzieci.pl/wydarzenia/1:/43588:osada-swietego-mikolaja-w-gdyni

