
Scenariusz uroczystości przedszkolnej z okazji Powitania Wiosny 
 

Temat: Wiosna tuŜ, tuŜ 
Data: 27.03.08 r. 

Prowadzenie: 
Renata Detko 
Anna Pitura 

Cele główne: 
– kultywowanie tradycji ludowych związanych z okresem wiosennym, 
– wzmacnianie więzi emocjonalnej z grupą przedszkolną, 
– organizowanie sytuacji sprzyjającej wykorzystaniu wykorzystywaniu posiadanych sprawności i 
umiejętności, 

Cele operacyjne 
dziecko: 
– zna polskie tradycje wiosenne, 
– z radością przebywa w grupie rówieśników, 
– pokazuje i prezentuje swoje umiejętności 

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna 

Metody: ekspresywna, praktyczna, podająca, 

Pomoce: tekst przedstawienia, piosenki, płyta CD z muzyką instrumentalną, zagadki dotyczące 
wiosny, puzzle, Pani Wiosna. 

Przebieg uroczystości: 

1. Wprowadzenie dzieci do tematu spotkania: 

Nauczycielka wita się z dziećmi i pyta czy wiedzą z jakiej okazji zostały dziś zaproszone, prowadzi 
dialog na temat dzisiejszego spotkania, zaprasza do obejrzenia przedstawienia w wykonaniu dzieci 
4-letnich. 
„WróŜki Pani Wiosny” inscenizacja wg B. Jadach 
WRÓśKA - NAUCZYCIELKA 
Jak świat wielki, no i stary, 
Wszystkie dzieci lubią czary. 
Wszystkie dzieci lubią baśnie, 
A więc teraz zobaczymy właśnie 
Baśń wspaniała, baśń nad baśnie. 
 
(WróŜki śpią. W tle muzyka Griega „Poranek„. Jedna WróŜka się przebudza, ziewa, przeciąga.) 
 
WRÓśKA I MARTUSIA 
AleŜ dobrze mi się spało... 
Ale co to? Co się stało? 
Chłód niemiły mnie przenika, 
Ciemność wokół wciąŜ nie znika. 
 
(rozciera ręce, chodzi, rozgląda się) 
 
Cisza wszędzie dookoła, 
Pani Wiosna nas nie woła. 
CzyŜby o nas zapomniała? 
CzyŜby ona jeszcze spała? 
 
(podchodzi i dotykiem kolejno budzi śpiące WróŜki) 
 
Hej, siostrzyczki, moje wróŜki, 



Poruszajcie teraz uszki, 
Otwierajcie oczka swoje 
I słuchajcie słowa moje. 
 
WRÓZKA II OLA 
Czemu nam przerywasz sny? 
Oj, niedobra jesteś ty. 
 
WRÓśKA III ZUZIA K 
Cicho! Cicho, ja chcę spać. 
Proszę spokój mi tu dać. 
 
WRÓśKA IV ZUZIA  
Czemu hałas tu robicie, 
A nie smacznie sobie śpicie? 
 
WRÓśKA V KAROLINKA 
Czy na świat juŜ wiosna przyszła, 
śe harmider tu podniosłaś? 
 
WRÓśKA VI PATRYCJA W 
Bo wy sobie smacznie śpicie, 
Co się dzieje nie widzicie. 
 
WRÓśKA VII EMILKA 
PrzecieŜ zimno, ciemno wszędzie, 
Wstawać jeszcze nikt nie będzie. 
 
WRÓśKA VIII ANIA 
Wszystko Wiośnie opowiemy, 
Bo my jeszcze pospać chcemy. 
 
WRÓśKA I MARTA 
Tylko spanie wam jest w głowach, 
Więc opowiem w kilku słowach: 
Smacznie śpicie, nic nie wiecie, 
Co dziwnego jest na świecie. 
W kartkę kalendarza patrzcie, 
Jaki dzień jest dziś - zobaczcie. 
 
WRÓśKA IX GABRYSIA 
Marzec, marzec nadszedł juŜ, 
A więc wiosna juŜ tuŜ, tuŜ! 
 
WRÓśKA X BASIA 
Lecz gdzie Wiosna się podziała,  
I obudzić nas nie chciała? 
 
WRÓśKA XI JULCIA 
Jak obchodzić dzień radosny, 
Kiedy nie ma naszej Wiosny/ 
 
WRÓśKA II OLA 
CzyŜby o nas zapomniała, 
CzyŜby ona jeszcze spała? 
 
WRÓśKA I MARTA  
Dlatego właśnie budzę was, 
śeby zrobić cos na czas. 
 
WRÓśKA III ZUZIA 
Co więc robić, jak zadziałać, 
By się wiosna, wiosną stała? 
 



WRÓśKA VIII ANIA 
Cicho ! Cicho, cicho mi, 
Chyba puka ktoś do drzwi, 
Zaraz sprawdzę, kto to puka, 
Czego u nas teraz szuka. 
 
Do drzwi puka miś 
 
WRÓśKA VII EMILKA 
Och, zobaczcie, to jest miś, 
Przyszedł do nas właśnie dziś. 
 
WRÓśKA IX GABRYSIA 
Z czym do nas przybywasz, 
Jakie troski skrywasz? 
 
MIŚ RAFAŁEK 
Straszne przynoszę wieści, 
To w głowie się nie mieści. 
Wiosna zawsze mnie budziła, 
Swych promyków nie szczędziła. 
Ogrzewała ciepłem brzuszek 
i wiedziałem, Ŝe wstać muszę. 
A co teraz? DuŜo chłodu, 
Biedny brzuszek piszczy z głodu... 
 
(popłakuje) 
 
Gdzie ten czas i dobre dni, 
gdy tak dobrze było mi ...? 
 
WRÓśKI 
Wiemy, wiemy, jesteś śpioszek 
przespałeś zeszły roczek. 
 
MIŚ 
Oj, pamiętam, tamten czas, 
Gdy budziła wiosna nas... 
 
(puka ptaszek) 
 
WRÓśKA V KAROLINKA 
Wspominania dość, juŜ dość, 
Bo tu puka nowy gość. 
 
PTASZEK SYLWUŚ 
Z zimnego lasu przybywam, 
Złych wieści nie ukrywam. 
Marzną wszystkie ptaszki małe, 
Oj, wesoło nie jest wcale. 
JuŜ za długo Zima Ŝyje, 
ŚnieŜnym puchem wszystko kryje. 
Męczą wszystkie się zwierzęta, 
Lecz nikt o tym nie pamięta. 
A szczególnie sroga Zima 
W mrozie wszystkich wciąŜ nas trzyma. 
 
ZAJĄCZEK MACIUŚ 
JuŜ szerokim echem w lesie 
Niespokojna wieść się niesie. 
Mówi lis i kruk i sosna, 
śe zginęła nasza Wiosna. 
 
WRÓśKI 



Tak, nowina to prawdziwa, 
Nikt z nas tego nie ukrywa. 
 
MIŚ 
Więc wszystkiemu winna Zima, 
Naszą Wiosnę gdzieś ukrywa? 
 
WRÓśKA X BASIA 
Zaśpiewajmy wiośnie piosenkę, 
MoŜe usłyszy i przyjdzie do nas. 
 
PIOSENKA: „KIEDY WIOSNA PRZYJDZIE DO NAS” 

2. Próba wymyślania przez wszystkie dzieci, w jaki sposób moŜna przywołać wiosnę, zaprosić ją do 
nas. 

3. Wejście Pani Wiosny, rozmowa z dziećmi o zwiastunach wiosny. 

4. Śpiewanie indywidualne lub zbiorowe, grupami, piosenek o tematyce wiosennej, recytowanie 
wierszy o wiośnie. 

5. Wspólna z Panią Wiosną zabawa ruchowa, naśladowcza przy utworze „Epoi tai, tai” 

6. Rozwiązywanie prze chętne dzieci wiosennych zagadek: 

• Powraca do nas z dalekiej strony, 
Ma długie nogi i dziób czerwony. 
Dzieci się śmiały, gdy go witały. 
śabki płakały przez dzionek cały. 
(bocian) 

• Gdy ciepły marzec powróci z wiosną, 
Białe puchate na wierzbach rosną. 
(bazie) 

• Jeszcze śpi wszystko co Ŝyje, 
jeszcze nic nie rośnie, 
a on śnieg przebija, 
opowie nam o wiośnie. 
(przebiśnieg) 

• Są Ŝółte jak kaczuszki. 
Myślicie, Ŝe mają nóŜki? 
Nie! One wczesną wiosną, 
Na mokrej łące rosną. 
(kaczeńce) 

• Młody juhas w górach, 
chwycił się za głowę. 
Gdy zobaczył w śniegu 
kwiaty fioletowe. 
(krokusy) 

• Biegnie z lasu, polną drogą, 
aŜ się trzęsie rudy ogon. 
Rad zagląda na podwórko, 
by wizytę złoŜyć kurkom. 
(lis) 



• Kiedy ciepła wiosna stopi śnieg i lód. 
On budzi się ze snu i pyta o miód. 
(niedźwiedź) 

• Spała w dziuplę wtulona, 
pod kołderką z ogona. 
Obudziła ja wczesna wiosna. 
Teraz skacze po sosnach. 
(wiewiórka) 

• Wiosną radzi kuma kumie, 
ledwo budzą się ze snu. 
– Nad jezioro, rzekę, strumień, 
śpieszmy kumy ile tchu! 
(Ŝaba) 

• Szare futro, długie uszy, ogonek nie duŜy. 
Gdy się w krzakach coś poruszy, 
zmyka, aŜ się kurzy. 
(zając) 

• Gniazdko z błota lepi, 
pod dachu okapem. 
Przylatuje wiosną, 
aby uciec z latem. 
(jaskółka) 

7. Taniec z Panią Wiosną. 

8. Układanie przez dzieci chętne lub w zespołach puzzli o tematyce wiosennej. 

9. PoŜegnanie z Panią Wiosną i umówienie się na przemarsz ulicami miasta i oznajmienie 
wszystkim, Ŝe wiosna króluje juŜ na świecie. 

Relacja fotograficzna z przeprowadzonych zajęć 


