
GRUPA VIII 

Temat tygodnia: Na balu. 

 

Wtorek  08.02.2022 rok 

Temat dnia: Stroje, maski i przebrania. 

 

Witajcie! Dziś jest … 

wtorek 

1. „Zestaw ćwiczeń” – na początek naszego spotkania. 

 Podskoki obunóż jak małe piłeczki. Tempo: wolno - wolno - wolno, szybko - 
szybko - szybko, wolno - wolno - wolno, szybko - szybko - szybko, wolno - 
wolno - wolno, szybko -  szybko - szybko. 

 W klęku podpartym wykonujemy na przemian „koci grzbiet”, następnie „plecy 
zapadnięte (wklęsłe)”. (około 8 powtórzeń) 

 Zabawa w pchanie taczek. Trzymamy za kostki nasze dziecko, a ono próbuje 
chodzić na rękach do przodu, do tyłu, zmieniać kierunek. ( do przejścia  ok. 15 
metrów) 

 Marsz na czworakach w podporze przodem. (do przejścia ok. 20 metrów  
w różnych kierunkach). 



2. „Na balu w przedszkolu”- opowiadanie obrazka sytuacyjnego.  

 

 
 

Odpowiedz na pytania: 

- Co to za zabawa? 

(bal karnawałowy w przedszkolu) 

- Czym udekorowana jest sala? 

 (balony, serpentyny) 

- Jakie kostiumy mają dzieci, za kogo są przebrane? 

(piesek, lew, żabka, wilk, baletnica, dwie księżniczki, książę i czarodziej – 

osoba dorosła). 

 

balony 



 

serpentyny 

 

strzelające konfetti 

 



3. „Kim będę na balu?” – porozmawiajcie z dzieckiem o jego wymarzonym stroju 

na bal karnawałowy.  

 

 
 

 

4. Muzyka na balu karnawałowym - zapraszamy was do zabawy.         

                                                                                                                 

  „Mix – karnawałowe hity – godzina piosenek dla dzieci – „Śpiewające brzdące”.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5-fE6K88bH4 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5-fE6K88bH4


5. „Karnawałowa maska” (dwie propozycje). 

      Materiały: papierowy talerzyk, kolorowe kartki, błyszczące ozdoby w kształcie 

guzików, kolorowe farby, pędzel, woda, pióra, wstążka, klej, nożyczki. 

       Odcinamy dolny fragment papierowego talerzyka, oraz wycinamy otwory na 

oczy. Zadaniem dziecka jest pomalowanie całości kolorowymi farbami 

plakatowymi. Po wyschnięciu dziecko ozdabia maskę różnorodnymi materiałami 

np. przykleja pióra, wstążki i błyszczące cekiny.  

 
 

Drugą maskę wykonujemy z kolorowych papierów. 

 

 



6. „Za kogo przebrały się dzieci?” – przyjrzyjcie się obrazkom, a może 

znajdziecie pomysł  przebrania na bal. 

 

 



7. „Wiązanie kokard”  - Ćwiczenia praktyczne dnia codziennego wg założeń 

pedagogiki Marii Montessori. 

W przedszkolu dzieci uczą się wiązać kokardy na ramkach do wiązania. Te 

dzieci, które tej umiejętności jeszcze nie opanowały (mamy na myśli starszaki                 

5 i 6 latki), prosimy aby Rodzice przećwiczyli z dziećmi wiązanie sznurowadeł.  

 

Taką ramkę mamy w przedszkolu, a Wy przedszkolaki teraz możecie poćwiczyć  na 

swoich bucikach . 

 



8. Zadania do wykonania dla dzieci 5 i 6 letnich.  

 

1. Narysuj w ramce tyle kółek, ile jest ozdób w danym rzędzie.  

 

2. Dżin z magicznej lampy musi spełnić trzy życzenia. Pomóż mu uzupełnić 

wzory. Zwróć uwagę na kształty elementów. 

 



9. Karty pracy – wszystkie chętne dzieci. 

 



 

 



 



 


