
„W karnawale” – propozycje zabaw i ćwiczeń z piosenką 

„W karnawale” to jedna z „tych fajnych” piosenek o tematyce balowej. Ma niebanalne 

słowa i ciekawą formę muzyczną.  Do wykorzystania w przedszkolu w każdej grupie 

wiekowej - do śpiewania, tańczenia i wesołej zabawy. Inne metrum w zwrotce 

(trójmiarowe)  i refrenie (parzyste) w naturalny sposób zachęca do zmiany sposobu 

poruszania się. Można tańczyć w parach, pojedynczo – trzeba tylko uruchomić swoją 

muzyczną wyobraźnię. Ciekawa aranżacja kieruje nas w stronę wiedeńskich klimatów  

i wielkich sal balowych – to również może być inspiracją do zapoznania dzieci z nazwami 

tańców dawnych i współczesnych. Tekst (szczególnie w refrenie) wymaga niewielkiego 

treningu.  

 

1. Obejrzyjcie z dziećmi filmik  „W karnawale” na YouTube – wersję z kanału Wesoła Scena.  
2. Niech dzieci własnymi słowami opowiedzą, co wymyślili bohaterowie filmu, żeby się nie 

nudzić.  
3. Czy wasze dzieci po trzech odsłonach będą umiały zaśpiewać refren? 
4. Kto da radę nazwać stroje karnawałowe, jakie pojawiły się na obrazkach? 

 
5. ZADANIE 1. „Bystre oko”  
Rozdaj dzieciom kartki z podwójnymi ilustracjami. Albo pokaż obraz na dużym ekranie. 
Należy  znaleźć/zaznaczyć szczegóły, którymi różnią się obrazki. Czy dzieci zdążą to zrobić  
w czasie trwania piosenki?  Piosenka jest dość krótka Ale może ktoś ma bardzo bystre 
oko 
 
Rozwiązanie 
Balonik czerwony, balonik fioletowy, długa/krótka różowa spódniczka, piracka opaska na 
oko, miotła, czarny kapelusz, różowe uszko,  ogonek kotki, zamaskowana buzia, 
czerwona/żółta kotara 
 
Zadanie 2. „Muzyczny balonik” 
A) Wydrukuj baloniki (kolorowe). W trakcie muzyki można wodzić palcem po odpowiednich 
wzorach. Ruchy dopasujcie do charakteru poszczególnych fragmentów.  
- przygrywka – wzór niebieski - 4 kreski pionowe i 4 poziome  
- zwrotka – wzór czerwony  - wodzenie płynnym ruchem bez odrywania ręki 
- refren – wzór zielony – miarowe stukanie czubkiem palca po kolejnych kropkach 
Zanim rozdasz dzieciom kartki,  możesz zaprezentować sposób grania wykorzystując balonik 
narysowany przez siebie na dużym papierze (wg podanego wzoru).  
 
B) Wydrukuj szary balonik. Rozdaj dzieciom kredki lub flamastry w trzech kolorach. Niech 
pokolorują wzory na baloniku – innym kolorem kreski, innym kropki innym pętelki. Ciąg 
dalszy ćwiczeni - jak wyżej. 

 
Jeżeli uznacie, że moje pomysły są warte polecenia, to nie kopiujcie plików tylko wskażcie 
rodzicom, dzieciom, koleżeństwu źródło – czyli www.wesolascena.pl     
I koniecznie „polubiajcie” piosenkę. Im więcej łapek „na tak” się pojawia pod filmikiem i 
więcej subskrypcji, tym większą zachętę do dalszej pracy nam dajecie.  

http://www.wesolascena.pl/

