
 
 
Scenariusz uroczystości ,,JuŜ wiosna nadchodzi, bawimy się wesoło”- 
zajęcie dla klasy ,,0”i przedszkola. 
 
Data:21.03.2007r. 
 
Prowadzące: Donata Witek, Dorota Staszko 
 
Cele: 

• dziecko poznaje zwyczaje i obrzędy ludowe związane z powitaniem 
wiosny 

• dziecko potrafi posługiwać się mowa dialogową, głośną, zrozumiałą 
• dziecko potrafi odtwarzać wybrane role 
• dziecko potrafi przedstawić piosenki ruchem 
• dziecko wzmacnia więź emocjonalną z grupą 
• dziecko ćwiczy pamięć i uwagę 
• dziecko wzbogaca swój słownik 
 

Metody: 
     ●   inscenizacja, burza mózgów, zadań stawianych do wykonania, pokaz,  
          Obserwacja 
 
Środki dydaktyczne: 

• płyty CD, magnetofon, taśma magnetofonowa 
• rekwizyty do wierszy 
• ilustracje wiosennych kwiatów i ptaków 
• ilustracje przedstawiające oznaki wiosny pocięte na puzzle 
• krzyŜówka 
• marzanny, gaik maik 
• Ŝaby na sznurkach do konkursu sprawnościowego 
 

 
Przebieg zajęcia: 

1. Wprowadzenie: W dniu 21 marca następuje zrównanie dnia z nocą, tak 
samo jak we wrześniu. Ten dzień uwaŜany jest za początek wiosny. 
Najpierw zakwita leszczyna, a potem inne drzewa i krzewy. Rozwijają 
swoje płatki przylaszczki i przebiśniegi. Powracają ptaki, chociaŜ jeszcze 
chłodno i czasem pada śnieg. Rolnicy rozpoczynają wiosenne orki i 
siewy. 

2. Inscenizacja wiersz Pt. ,,Bałwan” 
 



Usta z marchwi, nos z buraka. CóŜ to znowu za pokraka. 
Na ulicy przy śmietniku stoi bałwan w meloniku. 
 
Sfrunął wróbel znad dymnika - panie bałwan, niech pan znika, 
Wiosnę widać juŜ z daleka- niech łaskawy pan ucieka 
 
-Co mi wiosna, ja nie stchórzę, zaraz miotłą ją przykurzę,  
Tylko wyjaw mi w sekrecie, po czym wiosnę poznajecie 
 
-Będzie miała śliczny wianek, z przebiśniegów i sasanek. 
I kiedy przyjdzie i tu stanie, wnet rozpuścisz się bałwanie 
 

3. Piosenka Pt. ,,JuŜ ozimina szumieć zaczyna” 
 
 

4. Wiersz Pt. ,,Marzec” 
 

Zima juŜ mija, wiosna idzie. 
Na dworze marzec, lecz się dąsa. 
To słonko świeci, to deszcz pada, 
To mróz niecnota kreci wąsa. 
 
Wczoraj nas słonko mocno grzało 
A dziś nam z zimna marzną nosy, 
Oj chłopczyku bądź ostroŜny, 
Nie wybiegaj na dwór bosy. 
 

5. Piosenka Pt. ,,Uciekaj zimo” 
6. Inscenizacja wiersz ,,Przyjście wiosny’ Jana Brzechwy 
 

Naplotkowała sosna, Ŝe juŜ się zbliŜa wiosna 
Kret skrzywił się ponuro – przyjedzie pewno furą 
JeŜ się najeŜył srodze- raczej na hulajnodze 
WąŜ syknął- ja nie wierzę- przyjedzie na rowerze 
Kos gwizdnął- Wiem coś o tym przyleci samolotem, 
-Skąd znowu rzekła sroka- ja z niej nie spuszczam oka 
I w zeszłym w roku w maju widziałam ją w tramwaju. 
-Nieprawda, bo w karecie! 
-W karecie? CóŜ pan plecie? 
Oświadczyć mogę krótko, Ŝe płynie własną łódką. 
A wiosna przyszła pieszo 
JuŜ kwiaty za nią spieszą 
JuŜ trawy przed nią rosną 



I szumią –WITAJ  WIOSNO! 
7. Piosenka ,,Marzec psotnik” 
8. Wiersz ,,Kto się śmieje”? 
 

Kto śmieje, kto się śmieje, 
Gdy wiosenne słonko grzeje 
Kwiaty na oknie, kot na płocie 
W polu ludzie przy robocie 
 
Kto się śmieje, kto się śmieje 
Gdy wiosenne słonko grzeje 
Przedszkolakom buzie, oczka 
Z kurczątkami czarna kwoczka 
Fiołeczki, niezabudki 
A wózeczku Krzyś malutki 
 
Kto się śmieje, kto się śmieje, 
Gdy wiosenne słonko grzeje 
Ptak w błękicie, wiatr swawolny 
I dzieci w ogródku szkolnym. 
 

9. Piosenka ,,Marzec czarodziej” 
10. Wiersz pt.,, Wiosna idzie”-  jedno dziecko przebrane za Wiosnę, w ręku 

trzyma rekwizyty odpowiednie do wiersza. 
 
Puk, puk, puk…..w okienko -wyjdźcie prędko dzieci 
Idzie juŜ wiosenka i słoneczko świeci 
Z baziami gałązkę w ręku mam wierzbową 
I za pasem wiązkę przylaszczek liliowych 
 
Dzieci: Idzie piękna pani, z jasnymi włosami, 
            w zielonej sukience, wyszytej kwiatami. 
 
            Idzie, uderza witką, wierzbową z baziami 
            Pokrywa się wszystko, młodymi listkami. 
 
            Słonko złote świeci, idzie piękna pani 
            Puk, puk chodźcie dzieci, na wiosenne spotkanie. 
 

11. Zabaw do piosenki ,,Mała wiosna” z jednoczesnym inscenizowaniem 
treści piosenki ruchem. 

12. Inscenizacja wiersza Pt. ,,Dnie wiosenne”- przy recytacji dzieci przebrane 
za kwiaty lub ptaki. 



 
Dnie wiosenne zawitały, słonko jasne ślicznie świeci 
Skowroneczek ptaszek mały, z ciepłych krajów do nas leci 
    Za skowronkiem mości panie, przylatujesz nam bocianie 
    Witaj Bocku, bratku miły. Zaklekotaj co masz siły. 
Za bocianem jaskółeczka, za jaskółką kukułeczka 
I słowiczek ulubiony, chętnie wraca w nasze strony. 
 

13.  ,,Wiosenne kwiaty” 
 
,,Sasanka” 
Kosmata sasanka kwitnie na polanie, 
JuŜ wiosenny wietrzyk zatrzymał się na niej, 
Uczesał sasankę, jak wymaga moda, 
A ranek jej grzecznie kubek rosy podał. 
,,Konwalia” 
Dzbanuszki konwalii kołyszą się z wdziękiem, 
Las od nich się srebrzy- gdzie moŜe być piękniej? 
Z dzbanuszków konwalii, które właśnie mijasz, 
MoŜe krasnoludek świeŜą rosę spija.  
 
,,Kaczeńce” 
śółte kaczeńce kwitną nad stawem, 
Świata ciekawe, wiosny ciekawe 
Do Ŝółtych kaczek śmieją się mile 
śe nie zostają za nimi w tyle,  
śe teŜ gustują w Ŝółtym kolorze- 
Lecz kto ładniejszy- niełatwo orzec! 
 
,,Niezapominajka” 
Niezapominajka to taka roślina, 
Która- sądząc z nazwy- nic nie zapomina: 
Opowieści wiatru, słowika co śpiewa 
I tego co szemrze wiosenna ulewa. 
Pamięta, Ŝe niebo ma barwę błękitną 
I pamięta zawsze kiedy ma zakwitnąć. 
 
,,Przebiśnieg” 
Przebiśniegi białe, pierwsze zakwitają, 
Zielona łodyŜką śniegi przebijają. 
Śnieg wokół topnieje, kwiatuszek się chwieje, 
Wiosna go wołała, sukienkę mu dała. 
 



,,Krokusy” 
Krokusy, krokusy, wystawiają uszy. 
Bo juŜ wiatr wiosenny na koncert wyruszył. 
Krokusy, krokusy wystawiają uszy 
Na wiosenne plotki, na wiosenne głosy 
Bo juŜ coraz głośniej, dookoła o wiośnie. 
 
,,Przylaszczki” 
W lesie , w lesie kukułki kukają 
Przylaszczki błękitne wiosną zakwitają. 
 
,,Mlecze” 
A gdy zakwitną mlecze pod płotem 
To główki mają młode i złote. 
A gdy się mlecze zestarzeją, główki im posiwieją. 
,,Maczek” 
A ja jestem maczek mam wiosenny fraczek, 
Oj, ostroŜne dziatki, bo pogubię płatki. 
Spadnie moja korona, z czterech płatków złoŜona, 
Zostanie mi główka, okrągła makówka. 
 

14. Inscenizacja wiersz D. Gellner- ,,Tulipan śpi” 
 

-Idą, idą ciepłe dni, a tulipan śpi 
-Słońce siadło na parkanie- wstawaj, wstawaj tulipanie,  
 kończ zimowe sny! 
-A tulipan śpi! 
-Słychać wkoło deszczu granie. Wstawaj, wstawaj tulipanie 
  Dam ci krople trzy 
-A tulipan śpi! 
-Stanął dziadek na ścieŜce- tulipanie, śpisz jeszcze? 
 Postawię na grządce budzik to cię obudzi. 
-Kto dzwoni? Kto mnie woła? O jak ciepło dookoła! 
 Patrzcie, liście mam zielone i na głowie mam koronę. 
 A tak mało brakowało, Ŝebym przespał zimę całą! 
 

15. Piosenka pt. ,,Wiosna’’ 
16. Nauczycielka opowiada dzieciom o zwyczaju topienia marzanny. 
    Ale Ŝeby tak naprawdę wiosna przyszła do nas trzeba przepędzić zimę.  
    Dlatego wykonuje się ze słomy, bibuły i wstąŜek kukłę, która symbolizuje 
    Zimę. 

Marzanna to symbol zimy, bogini zła i śmierci, co całą przyrodę: ziemie, 
rzeki i drzewa skuwa srogim lodem. Ludzie tęskniąc do ciepła, chcąc się 



ciepłem cieszyć, przyjście wiosny jak mogli, pragnęli przyspieszyć. Więc 
gdy ziemia tajała, gdy spływały lody srogą zimę Marzannę wrzucali do 
wody. Stąd bierze swój początek piękny zwyczaj ludowy ,,Topienie 
Marzanny. 

17. Wiersz pt. ,,Marzanna” 
 
Weźmy snopek słomy i barwną chusteczkę. 
Ustroimy kukłę, pannę Marzaneczkę. 
Poniesiemy ją wysoko nad łąką. 
-Nie dokuczysz Marzaneczko skowronkom. 
Poniesiemy ją ze śpiewem ku wodzie, 
Taki zwyczaj, kiedy zima odchodzi. 

18. Wyjście z Marzannami do ogrodu szkolnego ze śpiewem. Dzieci śpiewają 
do melodii  krakowiaka. 
 
Ruszamy gromadą, wesołym pochodem. 
Niesiemy Marzannę nad zieloną wodę. 
Radują się drzewa, weselą się domy, 
Niesiemy Marzannę chochoła ze słomy 
 
Wrzucamy do wody, niedobrą boginię 
Niech prędko zła zima do morza popłynie. 
Płyn sobie Marzanno, szumiącym potokiem, 
Za morze szerokie, za morze głębokie. 
 
Zgiń, przepadnij zimo i nie wracaj do nas, 
Na przyjęcie wiosny otwórzmy ramiona. 
A teraz, gdy zima poszła juŜ daleko, 
Zatańcz z nami wiosno nad zielona rzeką. 

19.  Podczas palenia Marzanny dzieci wydają okrzyki 
- zimo, zimo odejdź! 
-wiosno, wiosno prosimy do nas! 

     20. Powrót do sali z gaikiem maikiem- symbolem wiosny 
     21. Przeprowadzenie zabaw i konkursów wiosennych. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



Zabawy i konkursy wiosenne 
 

1. Zabawa przy piosence- ,,Wiosna budzi kwiaty” –jedno z dzieci 
przebrane za wiosnę chodzi po całej sali i budzi kwiaty- dzieci, 
które przykucają w róŜnych miejscach sali. Tworzą korowód 
wiosenny chodząc po całej sali w rytm muzyki. 

2. Szukamy rymów do wiosennych słów: 
Wiosna- sosna, radosna 
Skowronek- dzwonek 
Sasanka- pisanka 
Krokus- hokus, pokus 

3. Burz mózgów- z czym kojarzy się wam wiosna: 
Wiosna to…………………. 

4. Rozwiązywanie krzyŜówki: 
Hasła do krzyŜówki- 
*przyleciał szary ptaszek, nad polem zaśpiewał jak dzwonek, znają 
go dobrze dzieci- to jest….?/ skowronek/ 
*jesteśmy bardzo malutkie, łodyŜki mamy krótkie 
Liliowych gałązek prawie nie dojrzysz w gęstej trawie, 
Choć pachną na cały świat. Co my za jedne? Kto zgadł? /fiołki/ 
*w lepka łuskę otulone, spały cicho zimę całą 
Kiedy słońce je ogrzało, nagle stały się zielone  /listki/ 
*gniazdko z błota lepi pod dach okapem 
Przylatuje wiosną, aby uciec latem.  /Jaskółka/ 
*jaki kolczasty zwierz obudził się? – czy wiesz? /JeŜ/ 
*szarzeje i niknie w jesieni, a wiosna na łące znów się zazieleni.      
                                                                                     /Trawa/ 
*lata nad łąką w czerwonej kapotce, a na tej kapotce jest kropka 
przy kropce /biedronka/ 
*nogi ma czerwone, chude jak patyki a po nasze Ŝaby przybył aŜ z 
Afryki. /bocian/ 
*młody góral w górach chwycił się za głowę, gdy zobaczył w 
śniegu kwiaty fioletowe. /krokusy/ 
*wiszą sopelki, kto dotyka, ten się zamieni w Chińczyka. 
                                                                /leszczyna/ 
*skrzydełka mam jak płatki, choć sam nie jestem kwiatem. I nad 
kwiatami w słońcu wesoło fruwam wiosną i latem. /motyl/ 
 
 
 
 
 



      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Improwizacja ruchowa- pada deszcz, wieje wiatr, błyskawica, 
grzmot, słoneczko do nas śmieje się. 

6. Układanie puzzli- ilustracje przedstawiające pierwsze oznaki 
wiosny. 

7. Konkurs sprawnościowy- ,,Kto szybciej zwinie wełnę w kłębek”- 
na końcu wełny są Ŝabki. 

8. Zgaduj- zgadula 
     ☼Pierwszy wiosenny kwiat to: 
       - przebiśnieg 
       - róŜa 
       - chryzantema 
     ☼ Złocisty pyłek sypie się wiosną z kwitnącej…. 
       - akacji 
       - leszczyny 
       - jabłoni 

S K O W R O N E K 

F I O Ł K I 

L I S T K I 

J A S K Ó Ł K A 

J E ś 
 

T R A W A 

B I E D R O N K A 

B O C I A N 
K R  O K U S Y 

L E S Z C Z Y N A 
M O T Y L 



     ☼ Kra to: 
       - kładka na rzece 
       - kawałek oderwanego lodu 
       - krakanie wrony 
     ☼ Jaskółka buduje gniazda: 
       - z cegły 
       - z gliny i trawy 
       - mieszkają w budce dla ptaków 
9. Zabawa ruchowa- ,,Kwitną kwiaty” 
10. Rozwiązywanie zagadek o wiośnie- wyszukiwanie obrazków z 

rozwiązaniem i przypinanie ich na tablicy. 
11. Rozwiązywanie wiosennych rebusów. 
12. Ewaluacja- niedokończone zdania 

- najbardziej dzisiaj podobało mi się………….. 
-miałem trudności z……… 
-zaciekawiło mnie……………. 
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