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1. Plakat z kółek - dzieci wchodząc do sali wybierają kółko w dowolnym kolorze 
i przyklejają na szarym papierze w dowolnym miejscu. W ten sposób powstaje 
wspólny obraz, który przyklejamy na ścianie w sali.  

2. Powitanie klanzowe:  
 podniosą do góry ręce dzieci, które są wesołe,  
 klasną o kolanka dzieci dłońmi, które chcą dobrze się bawić.  

3. Czary-mary - zabawa ze śpiewem - zaczarowanie siebie nawzajem do dobrej 
zabawy i wprowadzenie w dobry nastrój.  

4. Pląs "Słoneczko jest" - ilustracja ruchem treści piosenki.  
5. Pląs "Podajmy sobie rączki" - dobieramy się w pary i stajemy w rozsypce. 

Śpiewając słowa wykonujemy jednocześnie określone ruchy w parach.  
6. Pociąg. Każda grupa tworzy swój pociąg. Porusza się po sali w rytm 

wypowiadanych słów: 
Grupa I- u-hu, u-hu.........., 
Grupa II- jedzie pociąg......, 
Grupa III- coraz szybciej...., 
Grupa IV- tak to to.......... .  

7. Pląs "O benoje". 
Uczestnicy stoją w kręgu zwróceni twarzami do środka. Osoba prowadząca 
zabawę śpiewa "O benoje", a potem inni ją naśladują. Tak śpiewają całą 
piosenkę z różnym natężeniem głosu: szeptem, bardzo cicho, cicho, głośniej, 
głośno, bardzo głośno.  

8. Tańce, korowody w kole, w małych kołach, w parach przy muzyce 
odtwarzanej z magnetofonu.  

9. Pląs "Pingwinek"- zabawa ruchowa. Uczestnicy wykonują siad podparty 
z ugiętymi nogami w kolanach, siadają na podłodze w kręgu. Śpiewając 
piosenkę "Pingwinek" wykonują określone ruchy nogami: 

- uderzają rytmicznie nogami na przemian o podłogę, 
- wysuwają nogę prawą do przodu, cofają, potem lewą, a następnie 

obiema nogami stukają trzy razy o podłogę.  
10. Iskierka radości - każda grupa dzieci tworzy koło i przekazują sobie prawą 

dłonią do prawej dłoni dziecka stojącego obok iskierkę radości.  
11. Taniec Serbski- dzieci stoją w kole. Na sygnał usłyszanej melodii poruszają się 

po sali w jej rytm trzymając się za ręce. Przy zmianie tempa melodii dzieci 
zatrzymują się i tańczą unosząc na zmianę nogi ugięte w kolanach.  

12. Informacja zwrotna od uczestników balu. Narysuj na kartce, która zabawa 
najbardziej ci się podobała. Przyklejenie prac dzieci na szarym papierze i 
zawieszenie na ścianie sali.  


