
PRZEDSZKOLAKI Z DOBROCINA I PIŁAWY DOLNEJ POBIŁY 
REKORD DISNEYA NA NAJWI ĘKSZY BAL KARNAWAŁOWY 

ŚWIATA! 
 

       15 kwietnia przedszkola w 
Dobrocinie i Piławie Dolnej otrzymały 
certyfikaty potwierdzające, Ŝe 5 lutego 
odbyły się „Wielkie Bale KsięŜniczek 
Disneya” w obu placówkach 
wchodzących w skład Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Piławie Dolnej. 
Zgłoszenia przedszkoli do tej imprezy 
dokonała Pani mgr Małgorzata Lis- 
dyrektor Zespołu, za co dzieci i 
nauczycielki serdecznie dziękują.  

                                    Bale objęte były patronatem miesięcznika 
„KsięŜniczka” i The Walt Disney Company.  

Jednym z celów było bicie rekordu 
Disneya na największy bal karnawałowy 
świata. We wspólnej zabawie wzięło udział 
97617 dzieci z  1103 przedszkoli i zerówek 
z całej Polski. Przedszkolaki wraz z 
nauczycielkami  wykonały kroniki 
dokumentujące przebieg balu, aby 
następnie przesłać je organizatorom  do 
Warszawy. KaŜda z placówek otrzymała  
certyfikat potwierdzający pobicie rekordu 
Disneya. 
Bawiliśmy się we wspaniałej, kolorowej scenerii (dar Organizatora) i przy 
smakołykach przygotowanych przez nasze kochane Mamusie i Babcie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zabawa w naszych przedszkolach przebiegała według programu 
organizatora: 

 
1. Dekorowanie koron dla Aurory i Filipa 
 

„Ksi ąŜę Filip obudził 
Śpiącą Królewnę- 

Aurorę pocałunkiem. 
Teraz cały dwór 
szykuje się do 

wielkiego ślubu. 
Dostaną na nim 

wspaniałe korony!” 
 

…wszystkie dzieci usiadły przy stolikach z materiałami do dekorowania 
koron, ozdobiły je kolorowo- kaŜda była niepowtarzalna. 
Gotowe korony zawiesiły wraz z wychowawczyniami jako dekorację 
sali…  
 
2. Papierowy strój Kopciuszka 
 

„Wyczarujmy balową suknię dla 
Kopciuszka. To bardzo proste! Potrzebne 

wam będą tylko …gazety” 
 
         …jedna z nauczycielek została 
Kopciuszkiem, a pracowite przedszkolaki 
wykonały bezpośrednio na niej piękną, 
kolorową suknię… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Bestia pisze wiersz miłosny dla Belli 
 

„Bella odkrywa, Ŝe w skórze pokracznej Bestii ukrywa się wraŜliwa 
przyjazna dusza, z którą moŜna się zaprzyjaźnić. No i jak to w bajkach 
bywa, Bella zakochuje się w Bestii z wzajemnością, a zły czar pryska. 

Zakochana Bestia pisze piękny wiersz dla Belli. 
 
         …pomysłów na wiersz było mnóstwo, dzieciaki wspaniale się 
bawiły uzupełniając brakujące wersy: 
 

O Bello piękna jak poranek,  
Twój uśmiech słodki jak malin 

dzbanek. 
Jesteś jak gałązka jabłoni 

Jak rozśpiewany ptaszek w dłoni. 
Jesteś jak nocna mgiełka, 

Jak cieniutka świerku igiełka. 
Jesteś jak smukła, piękna sosna, 

Jak nadchodząca w kwiatach wiosna. 
Jesteś jak gwiazda, co blask niesie, 

Jak chatka z piernika w lesie. 
O Bello, jestem Ci oddany 

I coraz mocniej zakochany. 
 
 
4. Bal na dnie morza 
  
„Syrenka Arielka i jej przyjaciele urządzili bal, na którym pojawiły się 

róŜne morskie stworzenia” 
 
    …sale przedszkolne 
zamieniły się na cudowną 
chwilę w morskie głębiny- 
dzieci tańcem naśladowały 
ich mieszkańców: kraby, 
ośmiornice, ślimaki, 
płaszczki, i delfiny, 
natomiast nad powierzchnią 
wody „fruwały” roześmiane 
mewy… 
 
 
 



 
 
4. Szykujemy strój na bal   
 

„Wszystkie KsięŜniczki bardzo chciały pięknie wyglądać na balu, a 
poniewaŜ było juŜ bardzo późno, spieszyły się z przygotowaniem stroju” 
 
   …uczestnicy balu podzieleni na 

kilkuosobowe zespoły 
przekazywali sobie z rąk do rąk 
przedmioty potrzebne do uszycia 
stroju balowego- były to nici, 
tkaniny, cekiny, kokardy itp. 
Wygrała druŜyna, która 
najszybciej uporała się z 
przygotowaniem wszystkich 
akcesoriów… 

 
           Wielki Bal KsięŜniczek pozostawił po sobie niezapomniane 
przeŜycia, o czym mogą świadczyć zadawane przez dzieci pytania o to, 
kiedy znów będzie w naszych przedszkolach taki bal…Kto wie? MoŜe 
juŜ za rok?  


