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Bal Odkrywców Talentów
Z Krainy Fantazji dzieci przeniosły się na Dwór Królewski, gdzie odbył się wielki Bal Odkrywców
Talentów. W jednej chwili scena zmieniła swoje oblicze – stała się piękną salą balową. Tam
spotkały się postacie z różnych bajek, a dookoła zrobiło się kolorowo i bajecznie. Wszystkie
bajkowe cudaki wędrowały ścieżkami tajemnych mocy, odwiedzając wróżki i szukając drogi do
królewskiego zamku. Musiały wykonywać liczne zadania, rozwiązywać zagadki, przechodziły
przez czarodziejskie lustra i czytały mapy.
Po przybyciu do zamku strudzonych wędrówką zaproszono na królewską ucztę, a po niej do
udziału w balu. Na wyznaczonej przestrzeni zaprezentowano nowe, twórcze formy ruchu i
wypowiedziano wiele pięknych słów, przy czym twórcom nie zabrakło wyobraźni, fantazji oraz
dozy marzycielstwa. Można było podziwiać niezwykłe umiejętności młodych artystów takie, jak:
śpiew oraz zwinność, gibkość i harmonię w poruszaniu się po scenie.
Każdy, kto zechciał, mógł tego dnia zaistnieć i zaprezentować swoje uzdolnienia, bo w tej
placówce wszyscy mają jakieś talenty. Akademia Wyobraźni jest przecież jedną ze Szkół
Odkrywców Talentów.
Specjaliści, pracownicy przedszkola i dyrekcja, jak co roku, przygotowali dla dzieci scenki
teatralne oraz taneczne, które były przepełnione optymizmem i dobrym humorem. Tak młody
widz, zdaniem nauczycieli, jest niezwykle wymagający, dlatego każdy bal musi być przygotowany
perfekcyjnie i zaplanowany od początku do samego końca. „Radość dziecka, jego uśmiech,
aktywny udział w proponowanych zabawach to dla nas najwyższa ocena i bardzo się cieszę, że
kolejny raz udał się nam bal na ponad sto par.” – mówi dyrektor przedszkola.
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SCENARIUSZ BALU KARNAWAŁOWEGO
PODRÓŻ PO BAŚNIOWEJ KRAINIE TALENTÓW

PRZEBIEG IMPREZY:
Narrator: Witamy was na Zimowym Karnawałowym Balu Talentów i zapraszamy do wspólnej
zabawy. Dziś wybierzemy się we wspaniałą podróż po Krainie Talentów. W każdej krainie czeka
nas niesamowita zabawa. Kiedy uda nam się przebyć wszystkie krainy, dotrzemy do królewskiego
dworu, na którym odbywa się pokaz talentów.
Zabawa integracyjna Czy gruby, czy chudy?
Narrator: Uwaga, dzieci! Wyruszamy w podróż po Baśniowej Krainie Talentów.
Pierwszą krainą jest Kraina Ruchu Twórczego. Aby tam dotrzeć, musimy wsiąść do pociągu, który
nas tam zawiezie.
Wsiadamy do pociągu i ruszamy.
Dzieci tańczą w rytm piosenki Jedzie pociąg R. Rynkowskiego.
Narrator: Zatrzymujemy się na stacji Ruchu Twórczego. Mieszka tu wróżka Klementynka.
Wróżka Klementynka: Witam was drogie dzieci w mojej Krainie Ruchu Twórczego. Słyszałam, że
w waszym przedszkolu są wspaniali artyści, ale nie miałam okazji was zobaczyć. Zapraszam więc
do wspólnej zabawy. (w swojej grupie)
– zabawa ze wstążkami, chustami – naśladowanie ruchów wiatru.
– zabawa lustro – dzieci dobierają się w pary. Jedna osoba wykonuje ruchy, a druga je naśladuje.
– zabawa orkiestra – jedno dziecko jest dyrygentem, a reszta dzieci gra na niewidzialnych
instrumentach.
Wspólna zabawa przy muzyce
Wróżka Klementynka: Dzieci, byłyście wspaniałe, dlatego otrzymujecie ode mnie bilety wstępu
na statek. (pieczątki)
Narrator: Wyruszamy w dalszą podróż, tym razem statkiem.
Taniec przy piosence Parostatek.
Narrator: Statek przybija do brzegu, gdzie znajduje się Kraina Wiedzy. W tej krainie mieszka
wróżka Balbinka.
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Wróżka Balbinka: Witam pięknie. Widzę, że bawicie się wspaniale. Chętnie pobawiłabym się z
wami, ale muszę rozwiązać pewne zagadki, chyba, że mi pomożecie. (zabawy w grupach)
– rozwiązywanie zagadek dotyczących bajek – każda grupa wybiera prawidłowy obrazek.
– historyjka obrazkowa – dzieci starsze wymyślają zakończenie swojej bajki (chętne grupy
prezentują swoje zakończenie).
Wspólna zabawa przy muzyce
Wróżka Balbinka: Wspaniale się z wami bawiłam, dlatego podaruję wam bilety wstępu
(pieczątki) na samolot dżambodżet.
Zabawa przy piosence Tarzan Boy – samoloty.
Narrator: Samolotem dolecieliśmy do Krainy Wyobraźni, w której mieszka wróżka Martynka.
Wróżka Martynka: Witajcie w mojej krainie! Już nie mogłam się doczekać waszego przybycia.
Cieszę się, że mogę was gościć. Jesteście coraz bliżej dworu, na którym ma odbyć się pokaz
talentów, ale najpierw musicie wykonać pewne zadania. Zapraszam!
– zabawa plastyczna w grupach – wykonanie prezentu dla króla.
Wspólna zabawa przy muzyce
POCZĘSTUNEK
Wróżka Martynka: Za tak wspaniałe prezenty podaruję wam kolejne bilety – tym razem
będziecie się poruszać na konikach, które zawiozą was na pokaz talentów.
Taniec przy piosence Konik na biegunach Urszuli.
Narrator: Na konikach dojechaliśmy na dwór królewski, gdzie odbywa się konkurs talentów.
Król: Dzień dobry. Czy przyjechaliście, aby wziąć udział w pokazie talentów?
Jeśli tak, to zapraszam ochotników do zaprezentowania swojego talentu.
– pokaz talentów przez wybrane dzieci (wcześniej przygotowane). W nagrodę otrzymują słodki
podarunek.
Wspólna zabawa przy muzyce
Król: Dziękuję wszystkim dzieciom za wspaniałą zabawę. Wiem, że nie tylko dzieci, które
wystąpiły mają talent, że każdy z was też ma w sobie jakąś ukrytą zdolność. Dlatego otrzymujecie
ode mnie Order Zdobywcy Talentów. (każdy nauczyciel wręcza go swoim dzieciom)
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Wspólna zabawa przy muzyce.
Zakończenie balu.
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