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Temat: „Bal kostiumowy”  

 

1. Gimnastyka: dziecko z pomocą dorosłego układa na podłodze kształt fali ze 

zwiniętych koców (ewentualnie długiej liny lub chusty), wchodzi  na koc i przechodzi 

po fali: stopa za stopą, przeskakując obunóż koc – raz w lewo raz w prawo, na piętach, 

na palcach.  

 

2. Rodzic czyta dziecku opowiadanie Tomasza Plebańskiego pt. „Bal karnawałowy”. Na 

koniec dziecko wymienia postacie utworu i opisuje ich kostiumy. 
 

Tomasz Plebański „Bal karnawałowy” 
 

„Uwielbiam zostawać na noc z dziadkami. Bo u dziadków jest zawsze wesoło i jest 

mnóstwo pysznego jedzenia. Ala, moja siostra, też tak uważa. Chociaż dziś była trochę 

zła, bo mama i tata poszli na bal karnawałowy. Ala strasznie im zazdrościła. 

Szczególnie mamie jej pięknego stroju księżniczki. Ja nie dawałem po sobie niczego 

poznać, chociaż też byłem trochę smutny, bo uwielbiam się przebierać, a tata w stroju 

Supermana wyglądał naprawdę wspaniale. Też bym chciał mieć taki strój! – Zróbmy 

sobie nasz własny bal karnawałowy! – zawołała babcia, gdy tylko za mamą i tatą 

zamknęły się drzwi. – Zróbmy, zróbmy! – krzyknęła Ala i z radości zaczęła skakać po 

tapczanie. Ale ja ze smutkiem pochyliłem głowę. – Ale jak mamy zrobić bal? Przecież 

nie mamy żadnych strojów. – Jasiu, nie martw się – powiedział dziadek. – Nie trzeba 

jechać do wypożyczalni, żeby mieć wspaniały strój! I już wkrótce okazało się, że miał 

rację! Nie minęło wiele czasu, a dziadek stał przed nami we wspaniałym przebraniu 

słonia. Wystarczyło przyczepić starą rurę od odkurzacza do zimowej czapki z wielkimi 

uszami i proszę, słoń jak się patrzy! Tego nam było trzeba! Rzuciliśmy się wszyscy do 

przeszukiwania szaf, szafek, półek i schowków. Okazało się, że dom jest pełen strojów 

karnawałowych! Wystarczyło użyć tylko odrobiny wyobraźni! Ala znalazła czarną, 

falbaniastą spódnicę i stary dziurawy kapelusz, i stała się czarownicą. Po słomianą 

miotłę poszliśmy z dziadkiem do piwnicy. Babcia odnalazła na dnie szafy swoją starą 

elegancką suknię z czasów młodości i wpięła we włosy piękne, czerwone róże. Sami je 

zrobiliśmy z kolorowego papieru. Muszę przyznać, że babcia wyglądała naprawdę jak 

angielska królowa! A ja zrobiłem sobie strój robota z durszlaka i folii aluminiowej. 

Dodałem do tego mój specjalny, mechaniczny głos i naprawdę czułem się jak robot. 

Błyszczałem tak, że już nawet nie było mi żal, że nie jestem Supermanem. To był 

najwspanialszy bal karnawałowy, na jakim byłem. Tańczyliśmy i śmialiśmy się bardzo 



długo. A potem angielska królowa zrobiła nam pyszne kanapki i lemoniadę. I była to 

naprawdę królewska uczta.” 
 

3.  „Mój wymarzony kostium” – zabawa plastyczna: przygotujcie dostępne materiały 

plastyczne, tj. bibułę, plastelinę, kredki. Weźcie większą kartkę lub szary papier, na 

którym odrysujecie swoje kontury. Z dostępnych materiałów stwórzcie projekt 

wymarzonego kostiumu na karnawał.  

 

4. Zabawa matematyczna z balonami: rodzic na każdym balonie maluje dowolną 

liczbę kropek, a dziecko porządkuje balony, rozpoczynając od tego, na którym kropek 

jest najmniej, a kończąc na baloniku, gdzie kropek jest najwięcej. Głośno przelicza 

kropki na każdym balonie.  

 

5. Masażyk: do nienadmuchanego balonika wsypcie np. ryż. Rodzic zawiązuje 

napełniony ryżem balon. W ten sposób wykonaliście przedmiot do masowania. 

Dziecko masuje swoje ręce, dłonie oraz wybrane części ciała. Następnie możecie 

masować innych domowników.  

 

6.  Zabawa muzyczna: dziecko wybiera zabawki (pluszaki, lalki). Następnie dorosły 

włącza dowolny fragment walca. Dziecko zamyka oczy i próbuje wczuć się w 

słuchaną muzykę, może poruszać dłońmi do rytmu lub w inny sposób wyrazić ruchem 

muzykę. Po wysłuchaniu utworu bierze zabawkę i próbuje tańczyć z nią w rytm 

muzyki. Jeżeli macie możliwość, możecie zatańczcie w większym gronie.  

 

7. Maska karnawałowa (potrzebne: talerzyki papierowe, cekiny, mazaki, kolorowe 

piórka i wszystko czym można ozdobić maskę). Rodzic przecina na pół talerzyk 

papierowy i wycina w nim otwory na oczy- jeżeli nie macie talerzyka możecie 

zamienić go kartonem. To będą wasze maski karnawałowe. Jedną część talerzyka 

dekoruje rodzic, z drugą dziecko. Porównajcie swoje prace. Poniżej wklejam kilka 

inspiracji. 

 



 

 



 
 

 

 

Powodzenia! 


