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Temat: „Bal, serpentyny i konfetti”  

1. Kompozycja: przyjrzyjcie się wcześniej wykonanemu projektowi kostiumu na bal 

karnawałowy. Na wzór projektu z dostępnych ubrań w domu spróbujcie skomponować 

prawdziwy kostium. 

 

2. Zabawa logopedyczna: dziecko stara się samodzielnie napełnić balon powietrzem. 

Potem dzieli się doświadczeniami, mówiąc, czy było łatwo, czy trudno. Następnie 

pozostali domownicy próbują naśladować tę czynność – nabierają powietrze nosem i 

wydychają ustami. Dorosły próbuje wypuszczać powoli powietrze z balonu, tak żeby 

wydawał różne odgłosy. Dziecko naśladuje te dźwięki. 

 

3. Zabawa matematyczna: wytnijcie z bibuły różnej długości paski – serpentyny, 

którymi później możecie udekorować pokój dziecka. Dziecko porównuje długość 

serpentyn, a następnie mierzy je za pomocą różnych przedmiotów, np. klocków, 

kroków, dłoni. Określa ich długość, używając słów „dłuższa”, „krótsza”. Rodzic może 

dokładać kolejne  serpentyny. Zadaniem dziecka jest ustalenie, czy jest dłuższa, czy 

krótsza od pozostałych. Posługujcie się określeniami „najdłuższa”, „najkrótsza”. W 

zabawie można wykorzystać jeszcze kilka innych serpentyn. Ważne jest jednak, żeby 

ustalać ich długość w stosunku do jednej wybranej wstążki lub dwóch, a nie do całego 

zestawu. 

4. Taniec z serpentyną – zabawa muzyczno- ruchowa. Do tańca potrzebne będą wasze 

maski karnawałowe z dnia poprzedniego oraz przygotowane wcześniej serpentyny. 

Włącznie ulubioną piosenkę z repertuaru dziecięcego i wspólnie z dzieckiem starajcie 

się improwizować do melodii ruchem ciała i wstążki.  

 

5. Prawa/ lewa- zabawa rozwijająca umiejętność orientacji w schemacie ciała. 

Zmodyfikujcie poprzednie zadanie prosząc dziecko  aby podczas tańca: 

 

-podniosło prawą rękę 

-podniosło lewą rękę 

-dotknęło lewego ucha 



-dotknęło prawego ucha 

-dotknęło prawego oka 

-dotknęło lewego oka 

-prawą rękę wysunęło do przodu/tyłu 

-lewą rękę wysunęło do przodu/tyłu 

-itd. 

 

 

6. Proszę wykonać kartę  pracy z załącznika. 

 

7. Spacer:  Koniecznie wybierzcie się dzisiaj na spacer po okolicy i weźcie ze sobą 

kolorowe kredy. Znajdźcie odpowiednie miejsce i kolorowymi kredami malujcie 

wszystko to, co kojarzy wam się z karnawałem.   

 

 

 

 

 

 

Powodzenia! 
 


