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Scenariusz wiosennej inscenizacji 

„Zwiastuny wiosny” 
 

I Przemarsz uczniów klas I-III witających wiosnę wokół szkoły 
1. Zabawa integracyjna na powitanie 

-Witam tych, którzy lubią jeździć rowerem. 

-Witam tych, którzy mają niebieskie oczy. 

-Witam tych, którzy lubią chodzić na spacery. 

-Witam tych, którzy często się śmieją. 

-Witam tych, którzy lubią wiosnę. 

-Witam tych, którzy lubią lody. 

 

2. Przeciąganie liny: Pani Zima i Pani Wiosna 

- Kto z kim przeciągał linę? 

- Kto wygrał? Dlaczego? 

- Dokąd odeszła Pani Zima? 

- Kiedy do nas wróci? 

- Co możemy powiedzieć jej na pożegnanie? ( Szczęśliwej drogi!, Pozdrów od 

nas bałwanka! Wracaj do krainy lodów! Wróć do nas za rok!) Pomachajmy jej 

ładnie. 

 

Pozdrówmy teraz Panią Wiosnę, która już do nas przyszła. Jeśli chcecie ja spotkać wyjdźcie 

na spacer. Zobaczycie tam i usłyszycie wiele oznak jej przybycia. Miejcie szeroko otwarte 

oczy i uszy tak jak bohaterowie tego opowiadania: 

 

 

Przed pójściem na spacer pani powiedziała: 

- Kto na spacer wyruszy – otwiera oczy i uszy! – i uśmiechnęła się tajemniczo. 

Po powrocie pani zapytała: 

- Co kto zauważył na spacerze? 

Dziewczynki zauważyły okropne błoto ze śniegiem. Jurek spostrzegł psa. 

- A co zauważyliście w parku? – dopytywała się pani. 

- Błoto! – Powiedziała Danka 

- W parku jakiś ptaszek ładnie śpiewał – powiedział Jaś. 

- To była sikorka! – zawołała Agatka. 

- A jeszcze słyszałem, że okropnie krzyczały gawrony i łamały gałązki, i latały 

od drzewa do drzewa z patykami! – opowiadał Jaś. – One będą budowały 

gniazda. 

- A mnie obsypał taki żółty proszek z bazi, co rosły na krzewie! – zawołała 

Agatka. 

- Jak myślicie, kto miał najlepiej otwarte oczy i uszy na spacerze? 

 

O tym, że wiosna już do nas zawitała świadczą różne zmiany w przyrodzie. 

Posłuchajcie Waszych kolegów i koleżanek, którzy przygotowali dla Was kilka ważnych 

informacji na ten temat. 

Na początek obejrzyjcie teatrzyk pt. „Dwunastu braci” 

 

 



 

 

3. Teatrzyk kukiełkowy pt. „Dwunastu braci” 

Narrator: 

 Przedstawiam Wam, mili widzowie 

 Dwunastu cudownych braci, 

 Każdy tu coś o sobie powie, 

 Rzuci słówko lub żarcik. 

 

Styczeń: 

 Rozpoczynam Nowy Rok! 

 Jestem styczeń lodowaty. 

 Styka się mój pierwszy krok 

 Z grudniem. Rzeźbię mrozu kwiaty. 

 

Luty: 

 Ja mam lodowate kły! 

 Kłaniam się futrzaną czapą. 

 Jestem luty, czyli zły. 

 Lecz ślizgawki robię za to! 

 

Marzec: 

 A ja marzec, skaczę, hop! 

 Sypnę śniegiem, słońcem błysnę! 

 Lubię towarzystwo srok 

 I uwalniam z lodu Wisłę. 

 Błękit nieba lśni w kałuży, 

 Bałwan w słońcu oczy mruży. 

 Koniec zimy! Przerwa! Dzwonek! 

 To nie dzwonek, to skowronek! 

 

Kwiecień: 

 Mnie obchodzi każdy kwiat! 

 Grzeję słońcem lepkie pąki. 

 Budzę wiosnę, budzę świat, 

 W przebiśniegów dzwonię dzwonki! 

 

 

 

Maj: 

 Ja – to sama radość! Maj! 

 Zamiast serca mam słowika. 

 Jeśli flecik masz, to graj! 

     Burza kwiatów i muzyka 

 

Czerwiec: 

 Ja przynoszę przecież Wam 

 Gdy przekwitną już akacje, 

 Swój czerwcowy, piękny dar. 

 Domyślacie się? Wakacje! 



 

 

Lipiec: 

 Teraz słońce – teraz ja! 

 Kwitną lipy na potęgę. 

 Lipy w lipcu, w lipach gra 

 Pszczół kapela złotym brzękiem. 

 

Sierpień: 

 Kiedyś w zbożu dzwonił sierp, 

 Stąd się wzięło moje imię. 

 Sierpień sierpów, rżyska, stert, 

 Choć dziś kombajn polem płynie. 

 

Wrzesień: 

 Dla mnie w lesie kwitnie wrzos. 

 Złotą jesień rozpoczynam! 

 Borowików pełen kosz, 

 Babie lato – chmurka sina. 

 

Październik: 

 Na październik teraz czas! 

 Hej, paździerze! Len, konopie! 

 Rudy jest liściasty las, 

 A, kto żyw ziemniaki kopie. 

 

Listopad: 

 Wiatr za liściem niesie liść, 

 Leci złotych liści chmura. 

 Niedźwiedź musi już spać iść, 

 Więc w stos liści daje nura. 

 

Grudzień: 

 Błoto marznie w tysiąc grud. 

 Stąd się bierze miesiąc grudzień 

 Brzęczą łyżwy – chrzęści lód, 

 Tulą się do pieców ludzie. 

 

 

 

Narrator: 

 Teraz wszyscy razem, jak ich jest dwunastu, 

Mają Wam coś do powiedzenia, 

 Zanim zbiorą się do odjazdu 

 Złożą wam wiosenne życzenia: 

 

Wszyscy razem: 

 Choć już wiosnę wita skowronek mały 

 Uczcie się pilnie przez rok cały, 

 Aby panie na Was nie narzekały. 



 

 

Dwunastu braci przypomniało nam o nadchodzącej wiośnie. Posłuchajcie teraz piosenki.  

 

4. Piosenka „Wkrótce wiosna” 

 

I Pierwszy obudził się pierwiosnek 

   Potem chochoły spadły z róż 

   Skowronek śpiewem wołał wiosnę, 

   Żeby na pole wyszła już! 

 

Ref.  

   Bo zima, bo zima każdemu obrzydła. 

   Niech słońce da jej pstryczka w nos! 

   Niech wiosnę, niech wiosnę przyniosą na skrzydłach 

   Bociek, jaskółka, szpak i kos. 

 

II Złoto błysnęło na leszczynach. 

    Zapach obudził senny ul. 

    Wiosenną orkę chcą zaczynać 

    Głodne gawrony z pustych pól. 

 

Ref. Bo zima....... 

 

II. Konkurs : Projektowanie sukni dla Pani Wiosny – wydzieranka z bibuły 

 
5. Zwierzęta, które zasnęły na zimę teraz się budzą. Czy wiecie jakie zwierzęta budzą się 

wiosną z zimowego snu? Posłuchajcie. 

 

Ze snu zimowego budzą się zwierzęta, 

Tyle ich dokoła, że trudno spamiętać! 

 

Hen, w górach zaświstał mały zawadiaka: 

- Już wiosna! Już wiosna! Słuchajcie świstaka. 

 

Całą długą zimę w jaskini przesiedział 

Ten brunatny olbrzym. Strzeżcie się niedźwiedzia. 

 

Obudził się głodny, więc jedzenia szuka, 

Dlatego dziś pusta jest jama borsuka. 

 

Kolczasta kuleczka...No, jakie to zwierzę? 

- Nie można mnie nie znać! Przecież jestem jeżem. 

 

 

- Jak dobrze, że wreszcie skończyła się zima, 

           Wezmę dom na plecy i pójdę! Rzekł ślimak. 

 

- Bocian nie przyleciał! Za chory! Za słaby! 

Cieszą się w sadzawce rechotliwe żaby. 



 

Także inne zwierzęta przesypiają zimę, 

Jeśli umiesz je nazwać, to proszę, je wymień! 

 

III. Konkurs : Ptaki wracające wiosną do Polski – wybieranie ilustracji 

ptaków  

 
6. Zwiastunami wiosny są przede wszystkim piękne kwiaty. 

 

Idzie wiosna! A przed wiosną 

Już na łące kwiaty rosną! 

 

- To ja pierwszy witam wiosnę! 

Dumnie pyszni się pierwiosnek. 

 

- Co tam dla nas mrozy, śniegi, 

- Wszak jesteśmy przebiśniegi 

 

- Czary –mary, hokus-pokus, 

to ja, szafran, czyli krokus! 

 

- Taki miły, chłodny ranek, 

To pogoda dla sasanek! 

 

- Czekaj chwilkę! A po chwilce 

Pojawiły się zawilce. 

 

- Może znów harcerza spotkam? 

- Ucieszyła się stokrotka. 

 

- Wiosna wnet zamieszka z nami, 

powitamy ją kwiatami! 

 

Krokusy, przebiśniegi, przylaszczki, 

Zawilce i sasanki są pod ochroną. 

Nie zrywaj ich! 

 

IV. Konkurs : Wiosenne kwiaty – wykonanie kwiatów z bibuły 
 

7. Rozmowa z bocianem – z dalekiej Afryki do swoich starych gniazd powracają 

bociany. Zanim jednak zdecydują się na powrót najpierw dzwonią do znajomych, aby 

upewnić się czy już wiosna jest w Polsce. 

 

Dzwoni bociek. 

- Witaj, Burku! 

Co u ciebie? 

 

- Witaj, boćku! 

U nas, mój kochany, 

Dookoła wielkie zmiany. 



Na wierzbinie kwitną bazie, 

Stopniał śnieg, w zieleni łąki, 

Pokazały się już w sadzie 

Na jabłoniach pierwsze pąki... 

 

A przy młynie, mój bocianie, 

Już rechocą żaby w rzece, 

Zapraszają na śniadanie.... 

- Żaby, mówisz? To już lecę! 

 

8. Bociany – po takiej rozmowie bocian szybko biegnie do bocianowej: 

 

Dziecko I 

Klekce bocian bocianowej 

W Afryce nad rzeką: 

 

Bocian: 

Czas się zbierać do podróży. 

Do Polski daleko! 

 

Dziecko II 

Kiwa dziobem bocianowa, 

Brodząc w ciepłej rzece: 

 

Bocianowa: 

Bardzo chętnie już, mój mężu, 

Do domu polecę. 

Tu mi jakoś za gorąco, 

Duszno, słońce męczy. 

Nigdy nie ma niepogody, 

Deszczu, chmur i tęczy! 

 

Bocian: 

Tam nas czeka chłodna łąka, 

Czekają topole, 

Złote jaskry i kaczeńce... 

 

Razem: 

...I gniazdo na szkole! 

 

9. Bociany już do nas lecą, a na łąkę przybiegło wiosenne serduszko, aby pozdrowić 

także wiosnę. 

Biegło polną dróżką wiosenne serduszko. 

Tańczyło na łące z marcowym zającem. 

Ominęło w biegu siedem przebiśniegów, 

Przylaszczki, krokusy, przeskoczyło susem. 

A gdy się zmęczyło, jeszcze pozdrowiło: 

Bazie na wierzbinie, kotki na leszczynie, 

Dwie zielone żabki, cztery białe kwiatki, 

Nim przysiadło senne serduszko wiosenne. 



 

10. I Zielony Kapturek też tu się zjawił. Dziwicie się pewno dlaczego Zielony Kapturek, a 

więc posłuchajcie bajki . 

NARRATOR: 

Zielony Kapturek idzie przez las z wizytą do babci. 

ZIELONY KAPTUREK: 

Dzień dobry , babciu! 

WILK: 
Przebrany za babcię 

Dzień dobry, Zielony Kapturku! 

ZIELONY KAPTUREK: 

Babciu! A dlaczego ty masz takie duże uszy? 

WILK 

Żeby cię lepiej słyszeć, dziecino. 

ZIELONY KAPTUREK: 

Babciu! Dlaczego ty masz takie wielkie oczy? 

WILK: 

Żeby cię lepiej widzieć, wnusiu. 

ZIELONY KAPTUREK: 

Ale babciu, dlaczego ty masz takie duże uszy? 

WILK: 

Żeby cię lepiej słyszeć, Zielony Kapturku. 

ZIELONY KAPTUREK: 

Ach, babciu! Dlaczego ty masz takie duże uszy? 

WILK: 

Pytaj o zęby, Zielony Kapturku! 

ZIELONY KAPTUREK: 

Ach babciu, dlaczego ty masz takie duże oczy? 

WILK: 

Zielony Kapturku! Spytaj o moje zęby! 

ZIELONY KAPTUREK: 

Babciu! A dlaczego ty masz takie duże uszy? 

WILK: 

Pytaj o moje zęby! Pytaj o moje zęby! 

ZIELONY KAPTUREK: 

Ach babciu, dlaczego ty masz takie duże oczy? 

WILK: 
Zatyka uszy i ucieka wyjąc 

Auuuuuuu!..... 

ZIELONY KAPTUREK: 
Biegnie w ślad za nim 

Babciu ! A dlaczego ty masz takie duże uszy? 

NARRATOR: 

W ten sposób Zielony Kapturek uniknął losu swej siostry  

- Czerwonego Kapturka. 

 

V. Konkurs muzyczny : Piosenka wiosenna. 

VI. Występy dzieci nagrodzonych w „Miniliście przebojów”. 

VII. Ogłoszenie wyników konkursu muzycznego, rozdanie nagród i 

dyplomów. Zakończenie całej imprezy. 


