
ZABAWY WALENTYNKOWE 

 

Dnia 10 lutego 2017 roku w naszym Ośrodku odbył się                              

Bal Walentynkowy połączony z licznymi zabawami i konkursami.  

Głównym celem imprezy była integracja uczniów i przybliżenie tematyki 

związanej ze Świętem Zakochanych. 

Po przywitaniu wszystkich uczniów i gości przybliżyłyśmy krótką historię 

dotyczącą „Walentynek”. Rozdałyśmy kartki walentynkowe, które były 

wrzucane do pudełka od 30 stycznia. Następnie rozpoczęła się zabawa taneczna 

przy muzyce rozrywkowej, przeplatana konkursami, do których zostali 

zaproszeni chętni uczestnicy. 

Konkursy walentynkowe wzbudziły bardzo duże zainteresowanie. 

Podczas pierwszego konkursu  „ Imię drugiej połówki”  uczestnicy ustawiali  się 

w kolejce, aby wylosować  z pudełeczka imię swojej lubej lub lubego. Imiona 

dziewcząt i chłopców były w oddzielnych pudełkach.  

Do  drugiego konkursu  „Taniec z balonami” zostało zaproszonych 5 par, 

których zadaniem  był taniec do muzyki tak, by balon nie upadł na ziemię. 

Zadanie było o tyle trudne, że nie można było sobie pomagać rękoma.              

Kolejnym z konkursów było „Odszukanie swojej drugiej połówki”. Do tego 



zadania zgłosiło się 8 chłopców i 8 dziewcząt. Uczestnicy losowali karteczki 

ze znakami, tworząc pary. 

Na zakończenie zabaw zaprosiłyśmy uczniów do gry „Gorące serce”. 

Prowadzący stał na środku,  rzucając serce do jednego z siedzących                    

w kółeczku z zamkniętymi oczami uczestników. Kolejno dzieci na chybił 

trafił szybko rzucały  do siebie serce i kiedy wypadało ono poza koło, szedł 

po niego ostatni z graczy, który go dotknął. Wybierając odpowiedni 

moment, prowadzący krzyczał: "Gorące!" Ta osoba, która w tym momencie 

pozostała z sercem w ręku - wypadała z gry, która toczyła się dalej, aż został 

jeden zawodnik - zwycięzca. 

W trakcie trwającej zabawy wiele osób robiło sobie na pamiątkę 

wspólne zdjęcia na tle „wielkiego serca”. 

Zwycięzcy zabaw otrzymali upominki, a wszyscy uczestnicy lizaki  

w kształcie serca. 

 

                                

 Podczas całej zabawy uczestnicy tańczyli w rytm muzyki, świetnie się 

bawiąc. Dużo uśmiechu i radości było widać na twarzach dzieci. Zabawy                  

w parach, kółeczkach i tańce dowolne rozświetlały tę pełną miłości                      

i życzliwości uroczystość. 



 

 

Na zakończenie podziękowałyśmy wszystkim za przybycie i tak udaną 

walentynkową zabawę. Niestety czas szybko upłynął, ale pozostaną 

wspomnienia oraz pamiątkowe zdjęcia. 
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