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Scenariusz imprezy środowiskowej „Powitanie wiosny”  
dla grup dzieci 3,4,5 – letnich  

 
 
1. Wiersz na powitanie. 
 

Patrzcie, jakim cudnym blaskiem 
oświetlona dzisiaj sala, 
jak się mieni kolorami , 
ustrojona w kwiaty cała. 
Cóż za goście znakomici, 
Tak odświętnie się ubrali? 
 
Nie wiesz? Popatrz! 
To dziadkowie nasi kochani 
Na dzień Babci i  Dziadka 
Tutaj zawitali. 
 
A my dla nich wyczarujemy za chwilę 
Zielony dywan,  
A na nim kwiatów  tyle. 

 
2.      Narrator       Chociaż wiosna się już zaczyna, 

czasem śniegiem sypnie, 
wróci mroźna zima. 

 
3.  Taniec śnieżynek – maluchy. 

 
4. Piosenka inscenizowana pt. „Buli” 

 
 

5. Narrator         A zima , a zima każdemu zbrzydła! 
Niech słońce da jej pstryczka w nos. 

 
6.     Wbiega z szumem wiatr. 

 
Wiatr  Coś zapachniało, zaszumiało 
   Dmuchnął wietrzyk z całej mocy. 
  
               Śniegi w polu giną! 
 
Dziecko  Złote słońce swe promienie po ziemi rozlało,  

by dokładnie resztki śniegu wszędzie pozmiatało. 
 

    7.    Wchodzi słońce z promykami. 
 
 
          Słońce              Wiosna idzie co to będzie? 

Jeszcze tyle śniegu wszędzie. 
I na dachu i na płotku, 
W polu w lesie i w ogródku. 
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     Promyki słońca    My promyki słońca wiosence służymy 
       Każde jej życzenie migiem wypełnimy. 
       Aby zima nie wróciła, 
       Tutaj do nas wcale. 
 

8. Taniec promyków słońca do piosenki: „Pierwszy dzień wiosny”. 
                        
                        I      Jeszcze czasem zrobi się chłodno  
                               Jeszcze słońce słabo przygrzewa 
                               Jeszcze śnieżek nagle poprószy 
                               Jeszcze mało liści na drzewach. 
 
                                    Ref.  Ale to już dzień wiosny pierwszy 
                                             Ćwierka ptaszek wiatr wyśpiewuje 
                                             Jeśli będziesz bardzo uważny  
                                             Oddech wiosny poczujesz. 
 
                      II      Nie zapada wieczór tak wcześnie 
                              Bratki znów ochoczo wytrysły 
                              Psy i kotki poweselały 
                              Dzieci mają nowe pomysły. 
                                   Ref. Ale to już…. 
 
9.  Wiersz 
       Wiatr  Na skrzydłach lekkich 

wiatr nowinę niesie. 
 
             Wiosna idzie, idzie wiosna. 
   Już wiosna! 
 
                             Hej wiosna, hej wiosenka, 
   Już puka do okienka, 
   Już puka w nasze wrota, 
   Już  idzie wiosna złota. 
 
           Narrator Słońce przyprowadziło małą wiosnę za rękę 

   Wiosna, ma dopiero jeden dzień. 
   Zielone włosy i sukienkę. 
 
9.   Wchodzi słońce z wiosną  -  maszerują po sali w rytm melodii 
 

    10.  Piosenka „Maszeruje wiosna” 
                       
                        I     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. 
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                     II      Nosi wiosna dżinsową kurteczkę 
                              Na ramieniu małą torebeczkę 
                              Chętnie żuje gumę i robi balony 
                              A z nich każdy jest zielony. 
 
                                 Ref.  Maszeruje wiosna….   
 
                      III    Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas 
                              Każda trawka chce być już zielona 
                              Gdybyś zapomniała inną drogą poszła 
                              Zima by została mroźna.    
11. Wiersz 

   Wiosna Oj byłam ja a byłam, 
   Za górami, za lasami 
   I przyszły do mnie dzieci, 
   Bo słonko ładnie świeci. 
 

   Wszyscy  Wiosno, wiosno zostań z nami, 
   Pokryj cały świat kwiatami. 
   Poproś słonko, by przybyło, 
   Jasno wszystkim zaświeciło. 
   Z pierwszych kwiatów zrób bukiecik, 
   Bardzo proszą wszystkie dzieci.   
 
12. Wiosna bierze słońce – ustawia go w scenerii wykonanej w sali. 

 
13. Walc kwiatów Czajkowskiego – wiosna chodzi po Sali i dotknięciem budzi kwiaty. 
 

Pierwiosnek To ja pierwszy witam wiosnę- 
  Dumnie pyszni się pierwiosnek. 
 
Przebiśnieg Co tam dla nas mrozy, śniegi, 
  Wszak jesteśmy przebiśniegi! 
 
Krokus Czary – mary, hokus –pokus, 
  To ja szafran, czyli krokus. 
 
Sasanka Taki miły, chłodny ranek, 

To pogoda dla sasanek! 
 

10. Wiersz „Słonko po deszczu”.  (słychać szum wody) 
Wbiegają dzieci ubrane na niebiesko – krople deszczu.  

  
 Pada deszczyk! Pada deszczyk! 
 I po liściach tak szeleści… 
 Kap! Kap! Kap! 

(Dzieci w przysiadzie bębnią rytmicznie palcami w podłogę.) 
  Zatuliły kwiatki płatki 
  Główki chylą do rabatki. 

 Kap! Kap! Kap! 
 (Dzieci opuściły nisko głowę) 
   Deszczyk ustaje – płyną chmury – 
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   Kwiaty wnoszą się do góry! 
   Ho! Ho! Ho! 
 (Dzieci wznoszą stopniowo głowy i ramiona w górę) 
   Wiatr tu pędzi na wyścigi. 
   Wiatr kołysze nam łodygi. 
   Wiu! Wiuu! Wiuuu! 

(Dzieci w rozkroku kołyszą się na boki) 
   Już pogoda  - słonko świeci, 
   Maszerują w pole dzieci –  
   Raaz  - dwaa – trzyy!  
  

11. Taniec w deszczu do piosenki „ Wiosenny deszcz” 
 

W przedszkolu jest wesoło, 
 Bo już słonko wokoło. 
Każdy przedszkolak jest rad, 
Gdyż wiosną pięknieje świat. 

 
          Wiosna   No i jak? 

Czy się spisałam? 
   Czy zadanie wykonałam? 
 
 Wszyscy Świetnie wiosno! Znakomicie! 
   Teraz całkiem inne życie! 
 
 Dziecko Dziś w przedszkolu dzień Babci i Dziadka. 
   Chodźcie trochę kwiatów nazrywamy, 
   I naszym gościom damy.  
 
 
 
 
 
                              Opracowała z wykorzystaniem  literatury dla dzieci mgr Barbara Marszolik 


