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Gdzie jesteś wiosno? 
- scenariusz uroczystości z okazji święta Powitania Wiosny 

(zajęcia otwarte dla nauczycieli, rodziców, uczniów klas I-III i dzieci 
przedszkolnych) 

 
 
Opracowanie: Jolanta Gawryś 
 
Wykonanie: uczniowie klasy Ib – II etap projektu „Pierwsze uczniowskie 
doświadczenia drogą do wiedzy” 
 
Data: 23 marca 2010r. 
 
Cele uroczystości: 
 
- kultywowanie zwyczajów związanych z poŜegnaniem zimy i powitaniem wiosny 
- utrwalenie podstawowych wiadomości związanych ze zmianami zachodzącymi w       
przyrodzie wiosną, 
- kształtowanie świadomości ekologicznej i czynnej postawy opiekuńczej wobec przyrody, 
- przypomnienie nazw wiosennych kwiatów i ptaków, 
- integracja grupy 
- kształtowanie inteligencji wielorakich – językowej, muzycznej, ruchowej, wizualno-
przestrzennej, przyrodniczej, interpersonalnej.  
 
Obsada: 
spiker – prowadzący, spiker – Adrian, spiker – Klaudia, ogrodniczka, Pani Wiosna, dzieci – 
kwiaty i ptaki (kukiełki), ślimak i Ŝaba (pacynki), niedźwiedź, biedronka 
 
Rekwizyty: 
 
Teatrzyk kukiełkowy, kukiełki, pacynki, chusta animacyjna, modele kwiatów i ptaków 
wiosennych, mikrofony, odtwarzacz CD z nagraniami podkładów piosenek, utworów 
tanecznych, zabaw, głosów ptaków, stroje wiosny, ogrodniczki, biedronki, reporterów, 
niedźwiedzia, kwiatów. 
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Przebieg: 
 
( Na scenie ustawiony jest telewizor-teatrzyk. Spiker zapowiada program.) 
 
Spiker – prowadzący: 
 
Wita państwa telewizja Szkoły Podstawowej w Chorzelowie. 
Podajemy – Państwu najświeŜsze wiadomości: 
od 21 marca wiosna u nas zagości. 
W związku z tym zapraszamy Państwa na program przyrodniczy, 
który odpowie nam na pytanie: 
„I cóŜ na to powiecie, Ŝe wiosna jest na świecie?” 
Nasi reporterzy ruszyli na róŜne szlaki, 
Ŝeby odnaleźć wiosenne oznaki. 
KoleŜanka Klaudia jest przy trawniku w samym centrum miasta 
zaraz nam powie, czy trawa wyrasta. 
Halo Klaudio ! 
 
Spiker – Klaudia: 
 
Witam. JuŜ widać trawkę młodą, 
która się zieleni nad błękitną wodą. 
Posłuchajcie drodzy widzowie 
o czym piosenka opowie. 
 
Piosenka „Przyszła do nas wiosna”   
 
JuŜ nie musisz brać szalika, śnieg topnieje na chodnikach. 
DłuŜsze dni i krótsze noce, czasem motyl zatrzepoce. 
 
Ref. Wiosna, wiosna, wiosna  
        przyszła do nas 
        Cała kolorowa, ukwiecona. 
        Będą śpiewać ptaki, kwitnąć róŜe 
        Zostań wiosno, zostań śliczna, zostań z nami jak najdłuŜej tu. 
 
Nawet chochoł juŜ się zbudził, chce podobnym być do ludzi 
Ciepły deszczyk leje z nieba, słońce grzeje kiedy trzeba. 
 
Ref. Wiosna... 
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Spiker – prowadzący: 
 
Dziękuję Klaudii za relację, 
a teraz czekamy na następne rewelacje. 
Nasz kolejny reporter odwiedził róŜne zakątki i sprawdził, 
czy juŜ ptaki i owady wróciły na pola i łąki. Halo Adrian! 
 
Spiker – Adrian:  
 
Witam wszystkich, którzy nasz program oglądają, 
juŜ Państwu przedstawiam jak powroty ptaków wyglądają. 
 
Ptaki – kukiełki przedstawiają się w teatrzyku kukiełkowym 
 
(nagranie z głosami ptaków - jaskółka ) 
 
Jaskółka: 
JuŜ wróciła zza morza jaskółka, 
bo nad głowami róŜne kreśli kółka. 
 
 
Spiker – Adrian: 
Jeszcze inne ptaki do nas powracają 
i zagadkami Was powitają. 
 
(nagranie z głosami ptaków - bocian ) 
 
Bocian: 
Dzieci się śmiały, gdy go witały. śabki płakały przez dzionek cały. (bocian) 
 
(nagranie z głosami ptaków - skowronek ) 
 
Skowronek: 
Dźwięczy pod niebem jak srebrny dzwonek, 
tak śpiewa mały, szary....(skowronek) 
 
 
Spiker Klaudia: 
Uwaga! Uwaga, dzieci! 
Patrzcie, kto tu do nas leci! 
 
Dzieci: 
To pierwsza Biedronka! 
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Biedronka: 
 
Ratujcie mnie, bo jeszcze zginę! 
Słońce tak mocno przygrzewa, 
więc wyleciałam ze szparki drzewa. 
Ale jeszcze wiatr zimny dmucha... 
Zbudziły mnie te skowronka trele. 
Lecz co ja widzę? Kwiatków niewiele! 
A wiatr skrzydła mi wygina, 
pewnie zginę, nie wytrzymam! 
 
Spiker Klaudia: 
 
Nie zginiesz! Bedzie ci ciepło! 
Będziesz miała wszelkie wygody 
Pośród wiosennej przyrody! 
 
Spiker – Adrian:  
 
Na koniec relacji posłuchajmy hitu, rewelacji! 
 
Piosenka: „Maszeruje Wiosna”  
 
Tam daleko, gdzie wysoka sosna, 
maszeruje drogą mała Wiosna. 
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 
I jeden warkoczyk krótki.  
 
Ref.: Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło 
lecą i świergocą głośno i wesoło. 
Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat, 
gdy go w górę wznosi, zielenieje świat. 
 
Nosi Wiosna dŜinsową kurteczkę, 
na ramieniu małą torebeczkę. 
Chętnie Ŝuje gumę i robi balony, 
A z nich kaŜdy jest zielony. 
 
Ref.: Maszeruje Wiosna…  
 
Wiosno, Wiosno, nie zapomnij o nas 
kaŜda trawka chce być juŜ zielona. 
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła, 
zima by została mroźna. 
 
Ref.: Maszeruje Wiosna…  
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Spiker – prowadzący: 
 
Wiosna nadchodząc wysyła swe czaty 
na zwiady najpierw wypuszcza kwiaty. 
Dla widzów nowa zagadka – dobierz nazwę do kwiatka. 
 
Przebiśnieg: 
 
Przez śnieg się odwaŜnie przebijam.  
Mróz nawet mnie nie powstrzyma!  
Niedługo zima juŜ stąd pryśnie!  
Chyba juŜ wiecie, Ŝe  
jestem... (przebiśnieg.) 
 
Sasanka: 
Ciągle jeszcze jest chłodno, 
a najgorsze są noce i ranki, 
więc czyŜ moŜna się dziwić, 
Ŝe ubrały się w futra ...(sasanki) 
 
Krokus: 
Młody góral w górach chwycił się za głowę,  
gdy zobaczył na śniegu kwiaty fioletowe. (krokusy) 
 
Taniec – walc z chustą animacyjną do utworu Piotra Czajkowskiego „Walc kwiatów” w 
wykonaniu Wiosny, kwiatów i ptaków 
 
Spiker – Klaudia: 
 
śeby wiosennych kwiatów zachwycały wonie 
nie zapomnijcie o ich ochronie. 
Opiekujcie się kwiatkami jak ta ogrodniczka mała, 
która o swoje kwiatki i nie tylko bardzo dobrze dbała. 
 
Ogrodniczka:  
 
W naszym ogródeczku 
zrobimy porządki – 
zagrabimy ścieŜki, 
przekopiemy grządki. 
Na grządkach wyrośnie  
fasola, marchewka, 
sałata i groszek, 
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czerwona rzodkiewka. 
W naszym ogródeczku  
posiejemy kwiatki – 
będą nam pachniały 
fiołki i bratki. 
 
 
(Ogrodniczka śpiewa refren piosenki pt. „Wiosna w ogródku”). 

 
Piosenka: „Wiosna w ogródku” 

Grabie i łopaty zimą spały w szopie,   
wiadomo, Ŝe wtedy grządek nikt nie kopie. 
Nagle przyszła wiosna,  na dwór je wygnała, 
 kiedy pracowały  ona  planowała. 
 
Ref: Tu i tam zieleń dam,  
 szaro-bure zniknie  
ani się obejrzysz  
jak wszystko rozkwitnie 
w zielonym ogrodzie będą rosły drzewa 
kwiaty będą  kwitnąć, ptaki będą śpiewać 
 
 
Słońce grzać  zaczęło coraz większą mocą   
grabie i łopaty męczą się i pocą  
taczki i konewki takŜe się zwijają  
wszyscy pani wiośnie dzielnie pomagają 
 
Ref: Tu i tam zieleń dam…  
 
 
Biedronka: 
 
Wiosna nie znosi brudu, 
bałaganu i nudy. 
Wiosna ma skłonność 
do porządku. 
Zróbmy wiośnie przyjemność 
i posprzątajmy –  
najlepiej w kaŜdym kątku. 
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Ogrodniczka: 
 
Wiosna wie, Ŝe kiedy czystość 
bije z kaŜdego kątka, 
lepiej się myśli, 
lepiej się wypoczywa. 
 
Wiosna nie znosi leni. 
Wiosna jest pracowita. 
Więc zacznij sprzątanie. 
Wiosna cię wita! 
 
Spiker – prowadzący: 
 
A teraz zupełna rewelacja, 
tylko u nas taka atrakcja! 
Nasz reporter dotarł do niedźwiedziej jamy, 
misia po zimowym spaniu przywitamy. 
Halo Adrian ! 
 
Spiker – Adrian:  
 
Jestem! Stary niedźwiedź na razie chrapie, 
 
Piosenka „Stary niedźwiedź” – zabawa przy muzyce 
 
Spiker – Adrian:  
 
O!  JuŜ widzimy pierwsze oznaki budzenia się. 
Niedźwiedź ziewnął, przeciągnął się. 
JuŜ, juŜ wstaje, wychodzi z gawry... 
Jest! Obudził się! Co za piękny widok! 
 
Niedźwiedź:  
Zjadłbym miodku.  
Przez całą zimę słodko sobie spałem. Słodko... 
Bo o miodku przez sen myślałem. Strasznie zgłodniałem! 
 
Spiker – Adrian:  
 
Ale niedźwiedziu! Co ty...Ja tylko...Do widzenia państwuuuuuuuuuuuuuuuu! 
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Spiker – Klaudia: 
 
Trawa i kwiaty wspaniale rosną. 
Zwierzęta się budzą, ptaki śpiewają wiosną. 
Wiosna ostroŜnie rozgląda się po świecie, 
czy teŜ nie wrócą mrozy i zamiecie? 
 
Scenka  - teatrzyk kukiełkowy z wykorzystaniem pacynek Ŝaby i ślimaka: 
 
Ślimak : (nadchodzi z parasolem) 
GdzieŜ ta wiosna? Czy pani zna ją? 
 
śaba:  
AleŜ znam ją doskonale,  
Z parasolem chodzi stale! 
 
Ślimak:   
Czy z zielonym?. 
 
śaba:  
Tak, bo z białym chodzi zima. 
 
Ślimak:  A czy - niech pani powie przecie  
Tak jak ja ma dom na grzbiecie? 
I czy tak jak ja powoli, 
A nie kłusem biegać woli?  
 
śaba:  
Właśnie, właśnie, daję słowo!  
Ma dom, tak jak pan dobrodziej,  
Jak pan - bardzo wolno chodzi,  
Okulary ma na róŜkach – 
Niedowidzi juŜ staruszka! 
 
Ślimak:  
Wymarzona dla mnie para!  
Ja juŜ stary, ona? stara,  
JuŜ nie znajdę lepszej Ŝony! – 
 
śaba:   
Woła ślimak ucieszony.  
 
Ślimak:   
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Właśnie wiosnę napotykałem 
Właśnie taką Ŝonę chciałem: 
Kubek w kubek tak jak ślimak  
Parasolkę w rączce trzyma.  
 
śaba:  
Kumie miły,  
CóŜ to w wodzie zobaczyłeś?  
PrzecieŜ to, co tu widzicie,  
Tylko waszym jest odbiciem! 
Wiosna to jest jasna pani!  
Ślimak to nie para dla niej.  
Idźcie, kumie, w las zielony  
Ślimakowej szukać Ŝony! 
 
 
Spiker – prowadzący: 
 
Czy juŜ moŜe wiosna w świat wyruszyć? 
Trzeba złą zimę dzisiaj wyrzucić. 
Pannę Marzannę symbol wstrętnej zimy 
jak kaŜe tradycja zaraz utopimy. 
 
(Na scenę wychodzi grupa dziewczynek i chłopców z Marzanną) 
 
Razem: 
 
Chłopcy i dziewczynki: 
Idziemy z Marzanną 
z tą zimową panną. 
Dosyć mamy zimy! 
Dzisiaj ją utopimy! 
śegnaj nam Marzanno! 
juŜ na wiosnę pora, 
wskakuj wiec do wody, 
płyń sobie do morza. 
 
Spiker – prowadzący: 
 
A wiosny jak nie ma, tak nie ma.  
Więc teraz głośno zawołamy, Ŝe ją do nas zapraszamy! 
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Wszystkie dzieci: Pani Wiosno, zapraszamy! 
 
(Na scenę wychodzi Pani Wiosna) 
 
Spiker – prowadzący: 
 
Przyszła, przyszła na spotkanie. Przygotujmy jej powitanie! 
 
Dzieci: 
Witaj, witaj wiosno! 
 
Piosenka pt. „Witamy wiosnę”  
 
I Słońce coraz wyŜej, coraz mocniej grzeje,  
pięknie się zazieleniły parki i aleje. 
 
Ref. Witamy wiosnę, witamy wiosnę 
co przyszła tu z dalekich stron. 
Bo właśnie dla niej piosenki nasze, 
bo przecieŜ kaŜdy lubi ją. 
 
II  W lesie głośno kuka, szara kukułeczka, 
przepowiada nam, Ŝe dobrze uda się wycieczka. 
 
Ref. Witamy wiosnę, witamy wiosnę... 
 
III  Wędrujemy polem, łąką i lasami, 
cała w kwiatach uśmiechnięta wiosna idzie z nami. 
 
Ref. Witamy wiosnę, witamy wiosnę... 
 
IV W drogę ciepły wietrzyk włosy nam rozwiewa, 
i jak umie po swojemu razem z nami śpiewa. 
 
Ref. Witamy wiosnę, witamy wiosnę... 
 

 
Pani Wiosna: 
 
Witajcie, witajcie kochani. 
Cieszę się, Ŝe jestem z wami. 
Usłyszałam wasze głosy, 
uczesałam zaraz włosy 
i przybyłam na wezwanie. 
Bardzo miłe to spotkanie. 
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(Na zakończenie układ taneczny – elementy aerobiku do piosenki „Wiosna” Skaldów) 
 
Piosenka - Wiosna 
 
Wiosna! cieplejszy wieje wiatr 
Wiosna! znów nam ubyło lat 
Wiosna, wiosna w koło, 
rozkwitły bzy! 
Śpiewa skowronek nad nami 
Drzewa strzeliły pąkami 
Wszystko kwitnie w koło, 
i ja, i Ty. 
 
Ktoś na niebie owce wypasa, hej! 
Popatrz zakwitł juŜ Twój parasol, hej! 
Nawet w bramie pan Walenty stróŜ 
Puszcza wiosna pierwsze pędy juŜ 
Portret dziadzia rankiem wyszedł z ram 
I na spacer poszedł sobie sam 
Nie przeszkadza tytuł, wiek i piec 
By zieloną wiosnę w głowie mieć. 
 
Wiosna! cieplejszy wieje wiatr… 
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