
WSZYSCY BAWIĄ SIĘ WSPANIALE, JAK CO ROKU 

W KARNAWALE! 

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez 

wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć 

i radości. Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym 

elementem tego okresu są bale karnawałowe.     

 Warunkiem dobrej zabawy podczas balu karnawałowego, jest odpowiednie się do 

niego  przygotowanie, np. przystroić salę balonikami, serpentynami, kolorowymi łańcuchami, 

przygotować stroje, opracować ciekawe, wesołe zabawy, odpowiednią muzykę i piosenki, a 

także zapewnić miłe niespodzianki i konkursy oraz słodki poczęstunek. Tego wszystkiego nie 

zabrakło.           

 Bal przedszkolaków odbył się 13 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Świerczowie. Tego dnia na sali pojawiły się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były 

za bohaterów znanych bajek- można było spotkać wróżki, królewny, rycerzy, piratów, 

policjantów.. nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich  postaci. Rozpoznać 

przedszkolaków było bardzo trudno.  Kiedy pojawiły się pierwsze rytmy wesołej muzyki, to 

wszystkie bajkowe postacie z wielką ochotą rozpoczęły pląsy i tańce. Nad wszystkim czuwali 

i zapraszali do zabawy klaun Kacperek oraz Pani Wodzirej, którzy świetnie rozruszali całą 

zabawę, dzieci tańczyły twista, rock and rolla, sambę, makarenę, kaczuszki i świetnie się przy 

tym bawiły. Nie zabrakło również konkursów, w których bardzo chętnie wszyscy 

uczestniczyli. Na twarzach małych tancerek i tancerzy malował się uśmiech, który nie znikał, 

mimo chwilowego zmęczenia. Po kilku chwilach wypoczynku przeznaczonego na słodki 

poczęstunek przygotowany przez panie kucharki muzyka znowu porwała wszystkich do 

tańca. Podczas balu dzieci miały możliwość pozowania do zdjęcia grupowego oraz zdjęć 

indywidualnych.          

  Bal odbył się w cudownej atmosferze , wypełnionej uśmiechami i wypiekami 

na twarzy. Dzieci bawiły się wesoło, każdy mógł zatańczyć jak najbardziej wymyślne tańce 

przy pięknej muzyce. Co roku towarzyszą zabawie niesamowite emocje i niezapomniane 

przeżycia szczególnie dla tych najmłodszych. Kiedy czas zabawy dobiegł końca z żalem 

opuszczały salę balową.          

 Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych 

balowych strojów.          

 Kolejny bal karnawałowy już za rok! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 


