
 

 Scenariusz imprezy 

 

Pierwszy Dzień Wiosny – Zielony dzień w przedszkolu. 

 

Cele główne: 
 

- rozwijanie wrażliwości słuchowej poprzez słuchanie muzyki poważnej,  

- wyrażanie muzyki poważnej ruchem,  

- kształtowanie pozytywnej motywacji do zabaw ruchowych,  

- utrwalenie wiadomości na temat charakterystycznych cech przedwiośnia,  

- zapoznanie z tradycją żegnania zimy i powitania wiosny,  

- integrowanie się dzieci z różnych grup.  

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 

- słucha muzyki poważnej,  

- porusza się rytmicznie przy muzyce poważnej,  

- reaguje na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,  

- ilustruje ruchem muzykę poważną,  

- uczestniczy w zabawach ruchowych,  

- wymienia wybrane oznaki przedwiośnia – rozwiązuje zagadki słowne,  

- poznaje tradycję żegnania zimy i witania wiosny,  

- pokazuje i nazywa kolor zielony, 

- współtworzy radosną atmosferę i integruje się z dziećmi z innych grup.  
 

 

Formy umuzykalniające: słuchanie muzyki poważnej, muzyczna twórczość dziecięca- 

improwizacje muzyczne, ruch przy muzyce, zabawy naśladowcze, ilustracyjne, taneczne, gra 

na instrumentach perkusyjnych.  

 

Środki dydaktyczne: list od Bałwanka, kolorowe paski bibuły, płyty CD z nagraniami 

utworów poważnych: Poranek – I suita op. 46 A. Vivaldiego, Cztery pory roku – Wiosna A. 

Vivaldiego, Jezioro łabędzie – Walc P. Czajkowskiego, Walc kwiatów z Dziadka do orzechów 

P. Czajkowskiego, płyty CD z nagraniami piosenek: Na zielonej łące, Maszerują dzieci 

drogą, Jedzie pociąg z daleka, 5 kwiatów z bibuły, kukły ze słomy – Marzanny, instrumenty 

perkusyjne, 3 tablice - gazetki o tematyce wiosennej, strój wiosny dla nauczycielki, 

magnetofon,  2 mikrofony.  

 

 



 

Przebieg imprezy 

1.Powitanie dzieci. 

(Okrzyki dzieci: Wiosno przyjdź!). 

 

2. Odczytanie listu od Bałwanka. 

 
Żegnajcie dzieci. Bałwanek już topnieje. Słońce pięknie świeci. Na dworze coraz cieplej, są 

coraz mniejsze przymrozki. Nadeszła wiosna. W ogrodach już kwitną pierwsze wiosenne 
kwiaty: krokusy, przebiśniegi. Na wierzbowych gałązkach pojawiły się bazie. Za oknem 

słychać jak ptaki śpiewają. Zaproście dziś na spacer rodziców i razem poszukajcie Pani 
wiosny. A teraz życzę Wam wesołej zabawy.  Do zobaczenia za rok. 
      Wasz Bałwanek 

 
3. Zabawa muzyczno-ruchowa Pożegnanie bałwanka – taniec z kolorowymi paskami 

bibuły do utworu Edwarda Griega Poranek – I suita op. 46.  

Dzieci poruszają się zgodnie z rytmem utworu rysując wzory (np.: koła, fale) paskami bibuły 
- swobodna ekspresja ruchowa dzieci.  

 

(Ponowne okrzyki dzieci: Wiosno przyjdź!) 

 

4. Spotkanie z Panią Wiosną.  

Nauczycielka przebrana za Panią Wiosnę tańczy i wita się z dziećmi przy utworze Cztery 

pory roku - Wiosna Antonio Vivaldiego. 

 

5. Powitanie Pani Wiosny. 

Piotrek: 

Witaj Wiosno, witaj Wiosno 

jak się masz, jak się masz? 

Baw się razem z nami,  

baw się razem z nami,  

bo już czas, bo już czas.  

(melodia - Panie Janie) 

 

6. Ulubiona zabawa Pani Wiosny - Zabawa w zielone. 

- Grasz w zielone?  
- Gram! 
- Masz zielone? 

- Mam! 

 
Zabawę powtarzamy kilka razy, dzieci pokazują i nazywają zielony element swojego stroju.  

 

7. Wspólny taniec dzieci z Panią Wiosną przy piosence Na zielonej łące. 



 

8. Zabawa naśladowcza Wiosenny spacer przy piosence Marsz dzieci drogą. 

Dzieci (przy nagraniu skocznej muzyki) wybrały się na wiosenny spacer (wesoło maszerują i 
podskakują). Na spacerze (gdy ucichnie nagranie) spotkały żabki (naśladują ruchy żabek i 
mówią: re, re, kum, kum). Spotkały też bociana (maszerują z wysokim unoszeniem kolan i 

wyprostowanymi rękami, wyciągniętymi do przodu, mówiąc: kle, kle). Poszły dalej i 
zobaczyły pszczoły (machają rękami, mówią: bzz, bzz), ale, niestety, zaczął padać deszcz 

(przykucają i tworzą z rąk parasolkę). Wróciły więc do przedszkola. 

 

9. Zabawa naśladowcza Powroty ptaków z ciepłych krajów przy fragmencie utworu z 

Jeziora łabędziego – Walc  Piotra Czajkowskiego. 

Pani Wiosna zaprasza do siebie po jednym chętnym dziecku z grupy. Objaśnia im, w 

tajemnicy przed pozostałymi dziećmi, co mają pokazać. Dzieci – ptaki przykucają i wzbijają 
się w powietrze, poruszają rączkami – skrzydłami, powracają z ciepłych krajów. Dzieci 
naśladują lot ptaków przy fragmencie utworu z Jeziora łabędziego – Walc  Piotra 

Czajkowskiego. Pozostałe dzieci odgadują.  

 

10. Rozwiązywanie zagadek n/t ptaków, które przyleciały z ciepłych krajów.  

 

I 

Czarno-biały fraczek,  

Buciki czerwone, 
Umykają żaby 

Gdy idzie w ich stronę. (bocian) 

 

 
II 

Dźwięczy pod niebem jak srebrny dzwonek,  
Tak śpiewa mały szary ... (skowronek) 

 

III 
Zimą przy kominie usłyszysz świerszczyka,  
Wśród wieczornej szarej ciszy piękny śpiew ... (słowika) 

 
IV 
On po lesie kuka, ona gniazdka szuka.  

Jak znajdzie, porzuca jajo – niech je inni wygrzewają! (kukułka) 

 

V 
Po niebie lata, 

Piękne kreśli kółka, 
To na pewno jest … (jaskółka) 

 

 



11. Zabawa naśladowcza Powroty ptaków z ciepłych krajów przy fragmencie utworu z 

Jeziora łabędziego – Walc  Piotra Czajkowskiego. 

Swobodna ekspresja ruchowa wszystkich dzieci do utworu z Jeziora łabędziego - Walc Piotra 

Czajkowskiego. 

12. Zabawa naśladowcza Wiosenne kwiatki rosną do fragmentu muzyki Walc kwiatów z 

Dziadka do orzechów Piotra Czajkowskiego. 

Pani Wiosna zaprasza do siebie po jednym chętnym dziecku z grupy. Objaśnia im, w 

tajemnicy przed pozostałymi dziećmi, co mają pokazać. Dzieci przykucają są małymi 
nasionkami, które mieszkają w ziemi. Przy nagraniu fragmentu muzyki Walc kwiatów z 
Dziadka do orzechów nasionka zaczynają pomalutku rosnąć – dzieci unoszą głowę w górę ku 

słońcu, unoszą najpierw jedną rączkę, potem drugą - wypuszczają listki i wspinają się na 
palce. Pozostałe dzieci odgadują.  

 

13. Rozwiązywanie zagadek Pierwsze wiosenne kwiaty. 

I 

Przez śnieg się odważnie przebijam.  

Mróz nawet mnie nie powstrzyma.  

Mam listki zielone tak jak wiosna, 

A dzwonek bielutki jak zima. (przebiśnieg) 

 

II 

Przyszła wiosna do lasku  

Z kluczami przy pasku. 

A te klucze pachnące  

można znaleźć na łące. (pierwiosnki) 

 

III 

Młody góral w górach,  

Chwycił się za głowę,  

Gdy zobaczył w śniegu kwiaty fioletowe. (krokusy) 

 

IV 

Ciągle jeszcze chłodno,  

A najgorsze są noce i ranki,  

Więc czyż można się dziwić,  

Że ubrały się w futra... (sasanki) 

V 

Zobaczysz je wiosną, gdy na wierzbach rosną.  

Srebrne futra mają.  

Jak się nazywają? (bazie) 



 

(Za wszystkie poprawne odpowiedzi, pkt.4 i 5, grupy otrzymują od Pani Wiosny 

magiczny kwiatek, którym każda nauczycielka odczaruje – obudzi swoje dzieci - kwiaty). 

14. Zabawa muzyczno – ruchowa Idzie wiosna do muzyki Walc kwiatów z Dziadka do 

orzechów Piotra Czajkowskiego.  

 

Wszystkie nauczycielki trzymają w dłoni magiczny kwiat. Dzieci – kwiaty leżą skulone – 

kwiaty śpią. Nauczycielki podczas muzyki spacerują między swoimi dziećmi - kwiatami i 
budzą je dotknięciem magicznego kwiatu. Dotknięte dziecko – kwiat powoli zaczyna się 

budzić, najpierw wysuwa ku górze główkę, listki – rączki, podnosi się i zaczyna tanecznym 
krokiem podążać za swoja nauczycielką. Nauczycielki  budzą następne dziecko i tak 
spacerują, aż obudzą wszystkie. Dzieci – kwiaty wiążą koło i tańczą z Panią Wiosną. 

 

15. Zapoznanie i wyjaśnienie zwyczaju żegnania zimy Marzanną.  

 

16. Pokazy Marzanny – taniec z Marzannami. 

 

17. Barwny korowód z przedszkola do Urzędu Gminy w Babiaku na czele z 

Marzannami: 

- radosne okrzyki, 

- śpiew, 

- gra na instrumentach perkusyjnych.  

 

18. Powrót do ogrodu przedszkolnego – polewanie wodą Marzann.  

Dzieci wraz z nauczycielkami żegnają Marzanny i polewają je wodą, wypowiadając przy tym 

następujące słowa: 

Marzanno, Marzanno ty zimowa panno. 
Ciebie pożegnamy, WIOSNĘ powitamy! 

 

 

     Opracowanie: Elżbieta Chwalisz, Emilia Wertka  


