
Opracowała: Kamila Marciniak 

 

POWITANIE WIOSNY 

apel  

 

Utwór „WIOSNA” Vivaldi Cd nr 1 

 

Narrator: Witamy wszystkich z okazji zbliżającej się (przyjścia) kalendarzowej wiosny. Czy   

                 lubicie wiosnę?  

     Wiosna to budząca się do życia przyroda i zwierzęta. Kwitną pierwsze kwiaty –  

                przebiśniegi, sasanki, forsycje. Przylatują ptaki, budują gniazda i opiekują się   

                pisklętami. W sadach kwitną drzewa owocowe, a na polach rolnicy sieją i sadzą.   

                Wszystko to charakteryzuje nadejście i trwanie wiosny. Cieszymy się z jej  

                nadejścia.                                                           (w tle słychać cicho płynącą muzykę) 

 

 Uczniowie z klasy III b przedstawiają krótką scenkę pt. „Gdy nadchodzi wiosna" Doroty 
Gellner. 

 
Dziecko I   Gdy nadchodzi wiosna, to do spania  

zabierają się zimowe ubrania.  

Otwierają cichutko drzwi szafy  

Układają się, jak które potrafi. 

 

Dziecko II    (wychodzi z długim szalikiem): 

Długi szalik w kącie się zwija  

Jak wełniana, frędzelkowa żmija. 

Dziecko III (potrząsa grubym swetrem): 

Gruby sweter, miękki jak trawa,  

Resztki śniegu wysypuje z rękawa. 

Dziecko IV (pokazuje czapkę z pomponem): 

A na półce wysoko, wysoko  

Ruda czapa mruży rude oko. 

Dziecko V (przepycha się z zimowymi butami): 

No a buty? Co będzie z butami?  

Buty także przed wiosną schowamy!  

Posuńcie się, bo tu ciasno!  

Pozwólcie mi smacznie zasnąć! 

 

Narrator:     A gdy zamknie się w szafie drzwi,  

To z wieszaków opadną sny.  

Pełne lekkich, śniegowych płatków... 

Wszyscy:    Będą śnić się swetrom i czapkom ! 



1 

Narrator: Na dworze słonko świeci, chcą się cieszyć wszystkie dzieci! 

               O wakacjach każdy marzy, o słonecznej pięknej plaży. 

    Ale problem się wyłonił… 

Muzyka  J. S. Bach Three Minuets Cd nr 2 – wchodzi powoli listonosz z listem od Wiosny 

Listonosz: wchodzi i odczytuje list od Wiosny: - muzyka trwa  

Drogie dzieci! 

Nie mogę już się doczekać spotkania z wami. Chcę przylecieć z ptakami i okryć ziemię 

zielenią i kolorowym kwieciem. Niestety „ zła zima” zamknęła wrota pieczary, w której 

przebywałam podczas letnich upałów, jesiennych chłodów i zimowych mrozów. Otworzy je 

dopiero wówczas, gdy udowodnicie, że jesteście gotowi na moje przyjście. Czekają na was 

zadania do wykonania. Jeśli sprawnie, dokładnie i poprawnie poradzicie sobie z nimi – na 

pewno się spotkamy.                                        

                                                      Życzę powodzenia- Wiosna 

 

Zosia: Przecież nie nadejdzie pełnia lata. Póki Wiosna nie zawita cała w kwiatach. 

 Trzeba zatem przygotować piosnkę i powitać należycie Wiosnę.  

 

 

Kasia: Poprosimy łabędzie, bociana i żabę pomogą nam troszeczkę  zaśpiewać   

           piosneczkę.  

 

Zosia:  Chodźmy zatem wszyscy razem. 

 

(dzieci, żaba, bocian maszerują w kole  i śpiewają  piosenkę „Wiosenny marsz” CD nr 3  

– jedno dziecko trzyma bębenek i rytmicznie uderza pałeczkami. 

 

Kasia: Popatrz Zosiu tam pod drzewem coś żółtego się ukryło! 

 

Zosia: (podchodzi do drzewa, podnosi żółtą kartkę z zadaniami od Wiosny) 

 Ależ Kasiu! Toż to zagadki od Pani Wiosny dla nas i wszystkich  dzieci. 

 

Kasia : W takim razie uważnie słuchajmy o co nas pani Wiosna pyta.  

 

Kasia lub narrator odczytuje kolejno zagadki dla klas I, II, III, IV, V, VI 

 

 Zagadka dla klas 1: 

 
            POWRÓCIŁ DO NAS Z DALEKIEJ STRONY, MA DŁUGIE NOGI I DZIÓB CZERWONY. 

       ( bocian) 
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  Zagadka dla klas 2: 

 SKACZĄC PO ŁĄCE SZYBKO UCIEKAM, GDY DZIÓB CZERWONY WIDZĘ   

           Z   DALEKA.        (żaba)  

     

Zagadka dla klas 3: 

GNIAZDKO Z BŁOTA LEPI POD DACHU OKAPEM. 

PRZYLATUJE Z WIOSNĄ, ABY UCIEC  LATEM. 

        (jaskółka) 

 

Zagadka dla klas 4: 

             PRZYLECIAŁ SZARY PTASZEK, NAD POLEM ZAŚPIEWAŁ JAK DZWONEK.  

             ZNAJĄ GO DOBRZE DZIECI, BO TO JEST… 

       (skowronek) 

Zagadka dla klas 5: 

MAJĄ BARDZO DŁUGIE SZYJE I BIELUTKIE JAK ŚNIEG PIÓRA, 

NIBY ŁÓDKI MKNĄ PO STAWIE, CZASEM W WODĘ DAJĄ NURA. 

        (łabędzie) 

Zagadka dla klas 6: 

NADCHODZI PO ZIMIE, ZNASZ DOBRZE JEJ IMIĘ, KROCZY W KWIATÓW   

PĄKACH I  PROMIENIACH SŁONKA.    (wiosna) 

 

Na utworze Vivaldiego „Wiosna” Cd nr 1 
Wchodzi na scenę „Pani Wiosna " (przebrana dziewczynka} i sypie z koszyczka kolorowymi płatkami kwiatów 
 

Basia:  Słonko coraz wyżej świeci, coraz cieplej, 

 Coraz piękniej jest na świecie,  

            Więc najwyższy czas powitać Wiosenkę i zatańczyć jej  do wesołej  melodii. 

 

do utworu Czajkowskiego „Taniec łabędzi mix” Cd nr 4   

dziewczynki w wiankach z papierowych kwiatów  tańcząco prezentują się na scenie - układ 

taneczny , mogą dołączyć 2 chłopcy jako łabędzie śmiesznie naśladując tańczące 

dziewczynki. 

  



Narrator: Wiosno witamy Cię bardzo serdecznie. Jest Pani bardzo punktualna. 

Pani Wiosna: 

Przybywam zawsze 21 marca, kiedy to dzień i noc mają taką samą długość. Od dzisiaj 

dni stawać się będą coraz dłuższe, dlatego mogę wiele zmienić w przyrodzie. Obiecuję 

wam coraz jaśniejsze słońce, śpiewy ptaków o świcie, rechot żab o zachodzie słońca. 

Dam wam niezliczone ilości zmieniających się barw, słodką woń kwiecia. Zaproszę do 

zabawy dzieci. Podaruję wam piękno i radość. 

 

Piosenka „Zabawmy się wesoło”  CD nr 5 – wszyscy aktorzy tworzą koło, śpiewają i tańczą 

do piosenki.  Można powtórzyć jeszcze raz włączając dzieci z widowni wędrujące  „gęsiego”. 

 

         Opracowała: 

         Kamila Marciniak 

 

 

 

 

 

 

 


