
KARNEVAL V MŠ 

 

Karneval se uskuteční v III. Oddělní třídy Žabiček. 

 ( třídy se sloučí po svačině 8:15) 

Pro děti bude čekat připravené občerstvení (3 stoly- pro každou třídu jeden stůl). 

Stoly budou označené obrázky (ryba, kačenka,žába)- aby i děti samy mohly 

rozeznat, který stůl patří dané třídě. 

Sejdeme se všichni v herně (děti usadíme ). Proneseme uvítací řeč a zahájíme 

karneval. 

1) Ukázka kostýmů svolávání  ''Dneska máme velký bál hurá je tu karneval tak 

pojď masko už je čas už pojď rychle mezi nás.'' 

Postupně přivoláváme děti a chodíme v zástupu po herně a třídě (promenáda 

masek)+poslech hudby (melodie) 

2) Využití zástupu dětí (vláček)- hudba ''Jede, jede, mašinka'' (trénování chůze  

v zástupu pohyb do rytmu hudby) 

3)  Podlézání provazu (obnova -Limbo hra) - provaz natáhneme přes celou 

hernu aby mohly přecházet všechny děti najednou. Učitelka zvedá praporky 

Červený a Zelený. Reagovat na signál. Dětem tak určujeme kdy přejít na druhou 

stranu herny, pokaždé co přejdou na druhou stranu herny a nezavadí o provaz, 

se provaz sníží, kdo zavadí, vypadává a sedá si na lavičku. Během hry hraje 

energická hudba. Vítěz hry vyhraje drobnou cenu. 

4) Volný tanec DISKOTÉKA - Libovolný tanec do rytmu známých dětských písní 

5) Poletující balónek- Hráči stojí v kruhu. Pustí se hudba a začíná balónková 

pinkaná. Hráči musí udržet pinkáním balónek ve vzduchu. Pinká se vždy směrem 

k druhému hráči. Trénovaní postřehu, obratnosti  a rychlosti dětí. 

6) Novinový tanec- Každý hráč dostane stejně velký kus novin a ten si položí 

pod sebe na zem. Pro tuto hru se mu stává jeho kouskem tanečního parketu, ze 

kterého se nesmí vzdálit. Začne hrát hudba a všichni hráči tančí na svých 

vlastních novinách. Pokud přešlápnou, vypadávají ze hry. 

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/Tvorive_pokusohrani/Bal%c3%b3nek%2c_kter%c3%bd_nepraskne


Při každém dalším přerušení hudby si zbylý hráči přepůlí svůj kus novin a tak 

překládají až do konce, dokud nezůstane pouze vítěz.  

7) Masopustní štronzo- – Děti jsou v prostoru herny 

Když vedoucí hry zavolá: “maso“, tak se děti pohybují, na zvolání “pust” se 

zastaví, ustrnou v pohybu  

cíl: reakce na slovní pokyn 

 

8) Volné tance,  pojídání a popíjení občerstvení  =  Diskotéka 

9) Obdarování všech dětí z oddělení drobným dárkem za účast na masopustním 

bále (balíčky). 

10) S dětmi se poté přesuneme ven (cca 10:20 do šatny). 

Pro oslavy masopustu na našem území jsou typické průvody masek, které 

obchází jednotlivá stavení, tančí, zpívají a provádějí různé taškařice. 

 My se s dětmi vydáme na průvod kolem naší MŠ. Procházka v maskách, 

ozvláštnění hudebními nástroji (drhla, řehtačka, bubínky,..) 

zpěv písně-To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle, máme maso a zas maso, k 

tomu kousek pečeně 

 

 


