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I. Wstęp 
 

. W świetlicy przebywają uczniowie z różnych grup wiekowych. Przy 
ustalaniu scenariusza należy brać pod uwagę różne zainteresowania i poziom 
intelektualny uczestników. Dobrze zaplanowana, przemyślana i zorganizowana 
zabawa karnawałowa daje możliwość doskonałej rozrywki. Zajęcia mają 
aktywizować uczestników tańcem, piosenką, muzyką, wspólną zabawą. 
Przystępując do pracy nad scenariuszem uwzględniam to, iż grupy cechuje 
wielostronność, zmienność zainteresowań, nasilona potrzebą działań i sytuacji o 
charakterze zabawowym. Scenariusz uwzględnia różnorodne i często zmieniające 
się formy: muzyka, taniec, śpiew, wspólne zabawy. 

Przygotowując scenariusz chciałam uzyskać następujące cele: 
� pogłębić więzi koleżeńskiej 
� uświadomić, że społeczność świetlicowa tworzy jedną rodzinę 
� dostarczyć kulturalnej rozrywki poprzez śmiech i radość 
� zapewnić ciekawe spędzanie czasu wolnego uczniów w czasie ferii 
� zimowych 
� wzmocnić poczucia wartości 
� pokonywać lęk przed wystąpieniem publicznym 

 

II. Przygotowanie do zajęć "Karnawał na wesoło" 
 

Zajęcia zaplanowałam na wtorek tj. 20 stycznia w czasie ferii zimowych. 
Odbyć się one mają w świetlicy, aby utrzymać rodzinną atmosferę. 
Wykorzystałam piosenki, które uczniowie znają z zajęć świetlicowych. W czasie 
zajęć uczniowie poznają dodatkowo "Piosenkę dla samotnych". Do 
przeprowadzenia zajęć potrzebne są rekwizyty: arkusze szarego papieru, pisanki, 
tekst piosenki, karteczki z zadaniami. 
Oprawa muzyczna: płyty z nagraniami lubianymi przez uczniów (wcześniej 
uzgodnione). 
 Scenariusz napisałam w oparciu o materiały dostępne w bibliotece 
szkolnej i strony internetowe. 



III Scenariusz zajęć ,,Karnawał na wesoło" 
 

I. Powitanie. Zabawa ze śpiewem ,,Pingwin". 
Uczniowie śpiewają i wykonują czynności zgodnie ze słowami piosenki 
 

Jak przyjemnie 
Jak wesoło 
W pingwina bawić się 
Raz noga lewa, raz noga prawa Do 
przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy 
 

2. Ćwiczenie "Wprawki pantomimiczne" 
 Przebieg : Uczniowie losują karteczki z daną sytuacją l mają Ją 
improwizować, np. 
 
- Przechodzenie przez strumyk po kamieniach a 
- Podnoszenie ciężarów 
- Zawiązywanie krawata 
- Przeprowadzenie operacji chirurgicznej 
- Wyrywanie zęba 
- Nawlekanie igły 
- Niesienie tacy ze szklankami pełnymi wody a-
- Budowanie domku z kart 
- W spinanie na skałę 
- Dekorowanie tortu 
 
Uczestnicy kolejno improwizują, a grupa ma odgadnąć, o jaką sytuację chodzi. 
 
4. Zabawa "Jestem gwiazdą' . 
 
Uczniowie ustawiają się w szpaler. Każde z nich kolejno przechodzi przez jego 
środek, owacyjnie witane przez pozostałych członków grupy. Ćwiczenie kończy 
się rundką: 
Kiedy muszę wyjść na środek klasy, czuję się......... ? 
 
5. Ćwiczenia ruchowe z elementami pantomimy - uczniowie chodzą po sali 
poruszając się zgodnie z instrukcją prowadzącego. 
 
- Idziemy skacząc po kamieniach 
- Idziemy dźwigając na plecach worek ziemniaków a  
- Idziemy jak słonie 
- Idziemy jak roboty 
- Tańczymy w balecie "Jezioro łabędzie" 



- Jesteś małą piłeczką 
- Jesteś żabą 
- Jesteś drzewem na silnym .wietrze 

 
6.Zabawa z piosenką 
 

Rozmowa na temat: Co czujesz, kiedy jesteś sam w domu? 
Prowadzący podaje lekarstwo na samotność: "Piosenkę dla samotnych" 
Kiedy jesteś sam, 
Kiedy jesteś sam, 
Zaśpiewaj piosenkę (3x klaszczemy w dłonie, 3x w dłonie sąsiada) 
Kiedy jesteś sam, 
Kiedy jesteś sam, 
Piosenkę nuć 
Ref: Piosenkę o kotku, (klaszczemy na zmianę w dłonie sąsiada, w swoje 
dłonie, Co mruczał na płotku uderzamy dłońmi o uda, uderzamy w dłonie 
sąsiada) 
 
7. Zaproszenie uczniów do swobodnej zabawy ruchowej przy spokojnej muzyce 
z płyt. Po zabawie, w której uczniowie bawili się na swój sposób, proponujemy 
wspólne zajęcie. 
 
8. Zabawa ,,Ludzik" 
 Prowadzące rozdają uczestnikom zajęć po kartce papieru oraz pokazują, 
jak wydrzeć z nich "ludzika". Na środku wydzieranki każdy wpisuje swoje imię, 
a następnie to, co lubi robić, jeść itp. (w odpowiednim miejscu ludzika). Gdy 
wszyscy ukończą pracę, przekazują sobie "ludziki", aby koledzy i koleżanki 
dopisali swoje imiona przy czynnościach, które też lubią wykonywać. 
 
9. Wspólne zabawy ze śpiewem 
Tyś wesoły i to wiesz, klaśnij też. (klaszczemy 2x) 
Tyś wesoły i to wiesz i pokazać nam to chcesz, klaśnij też. . (klaszczemy 
2x) Tyś wesoły i to wiesz, tupnij też. (tupiemy 2x) 
Tyś wesoły i to wiesz i pokazać nam to chcesz, tupnij też. (tupiemy 2x) 
Tyś wesoły i to wiesz, krzyknij też.(ooo) 
Tyś wesoły i to wiesz i pokazać nam to chcesz, krzyknij też. (ooo) 
.(ooo) 

 

10. Zabawa ,,Dłonie" 
Każdy z uczestników zajęć obrysowuje na kartce papieru swoją dłoń i podchodzi 
kolejno do kolegów i koleżanek. Uczniowie wpisują na kartkę jedną 



pozytywną cechę danej osoby. Następnie redagują listę cech pojawiających się 
najczęściej - są to zalety charakteryzujące całą grupę. 
 
11. Wspólna zabawa przy rytmach muzyki. 
 
12. Zakończenie zajęć - wspólny śpiew ,,Piosenki dla samotnych". 
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