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Opracowanie: 

 mgr Beata Kondraciuk 

 mgr Małgorzata Chudzińska 

Publiczne Przedszkole nr 2 w Głogowie 

https://panimonia.pl/2017/02/24/powitanie-wiosny-przedszkolu-scenariusz-piosenki/ 

 

Zimę żegnamy, Wiosnę witamy!  

Przedstawienie pt. „Wiosenne porządki” 
 

 

PRZERYWNIK NR 1 

 

Dzieci siedzą na dywanie, część bawi się zabawkami, kilkoro czyta książki, itp. Dwoje z nich 

podchodzi do okna (w centrum sceny). 

 

 

Spodziewam się śniegów… 

Mówiono w Pogodzie, 

Że śniegi i mrozy będą  już co dzień! 

 

Codziennie? Naprawdę? 

Tak być nie może! 

Zima już na zawsze?! 

Niedobrze! Oj, bardzo niedobrze! 

 

Dzieci bawiące się wstają z dywanu, stają twarzą do widowni. 

 

Co z opalaniem? 

Pływaniem w Bałtyku? 

Co z rowerami 

i zabawą na placyku?! 

 

Gorsze aspekty proszę zauważyć 

Co z jedzeniem lodów czy 

Leżeniem na plaży? 

 

Zima jest biała, 

A wiosną jest kolorowo 

I choć zima jest piękna, 

To co za dużo, to nie zdrowo! 
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Nie ma co narzekać! 

Mówiła mi mama, że 

Gdy chcesz coś osiągnąć, 

Najlepiej zrób to sama! 

 

WSZYSCY  

Już czas, by biała zima 

znalazła się na wakacjach! 

 

POWIEW WIATRU  

Wchodzi Pani Zima, sypie śniegiem. 

Jestem Zima, Zima biała 

Co mróz srogi mocno trzyma. 

Wczoraj śniegu nasypałam, 

Wodę w rzece zamroziłam, 

Cały staw lodem pokryłam. 

 

Dość już śniegu i mrozu mamy! 

Wszyscy na wiosnę czekamy. 

Chcemy by wiosna zagościła, 

i cały świat zazieleniła. 

 

PIOSENKA „NARESZCIE WIOSNA”  

Kierownik 1 

Drogie przedszkolaki! 

Ogłaszam zebranie, 

Nim doliczę do dziesięciu, 

Każdy siedzi na dywanie! 

1,2,3…10! 

 

Kierownik 2 

Drodzy koledzy, 

czas Zimy dobiegł końca, 

Od jutra koniec mrozów, 

chcemy więcej słońca! 
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Kierownik 3 

Nie ma czasu do stracenia, 

Każdy dostanie coś do zrobienia! 

 

Kierownik 1 

Bartuś, zbieraj śnieżynki, 

Co do jednego płatka! 

Niech ci w tym pomoże 

Jakaś sprytna gromadka. 

 

PRZERYWNIK  

W tym czasie dzieci sprzątają salę 

 

Kierownik 2 

Madzia i Hania, dla zimy czas na spanie, 

Przygotujcie jej łóżko i wygodne posłanie. 

Weźcie zdolną koleżankę 

I zimie śpiewajcie miłą kołysankę! 

 

Dziewczynki podchodzą do Pani Zimy.  

Szykują jej posłanie, zaprowadzają do łóżka, przykrywają kocem i śpiewają kołysankę. 

 

Kierownik 1 

Szymon i Dorian, zróbcie rozgrzewkę 

I wiośnie wymyślcie wesołą przyśpiewkę, 

 

Chłopcy wychodzą na środek. Robią krótką rozgrzewkę. 

 

Kierownik 3 

O kwiatkach i słońcu, 

Motylkach, zającu, 

I przekażcie jej piosenką, 

Że tęsknimy za wiosenką! 

 

Kierownik 1 

Kacper i Zuzia, was proszę o taniec, 

Nie żaden walczyk, żaden połamaniec, 

 

Kierownik 2 

Niech nikogo nie smuci i nikogo nie wzrusza, 

Ma być energiczny i wiosnę rozruszać! 

Czy wszystko jest jasne? 
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WSZYSCY RAZEM: 

Oczywiście! 

 

TANIEC CAŁEJ GRUPY 

PODKŁAD: BATII STRAUS „TANIEC SZKOCKI” 

 

 

Ufff….Śnieżki wyzbierane! Trawa oddech łapie! 

Zima już zasnęła, słodko sobie chrapie! 

 

Czas na piosenkę dla naszej wiosenki, 

Wiosenka uwielbia radosne piosenki! 

 

PIOSENKA „PROMYK SŁOŃCA WYJRZAŁ ZZA CHMURY”  

 

Wiosno? Czy to ty? 

Ktoś jakby w drzwi drapie! 

 

To jeszcze nie wiosna, 

To Zima głośno chrapie… 

 

Czas więc na nasz numer popisowy, 

Taniec dla wiosny jest już gotowy! 

 

TANIEC KWIATÓW  

PODKŁAD: BALLET SUITE FROM  THE NUTCRACKER  OP. 71A: WALTZ OF 

THE FLOWERS 

Dziewczynki ubrane w zwiewne spódniczki w rękach trzymają kolorowe szarfy. Jeden 

chłopiec przebrany na ogrodnika polewa je konewką. 

 

PRZERYWNIK 

WIOSNA 

Puk, puk! 

 

RAZEM 

Kto tam? 

 

WIOSNA 

Wiosna! 
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RAZEM 

Dajesz słowo? 

 

WIOSNA 

Oczywiście! Suknie mam kolorową, 

W ręku kwiatki, nad głową promienie słońca, 

Mogę tak wymieniać bez końca! 

 

RAZEM 

Otwieramy! 

 

Dzieci odczekują chwilę. Przyglądają się przybyłej Wiośnie. 

 

Wiosno, to ty! 

Serdecznie witamy! 

Tak się cieszymy że jesteś już z nami! 

 

WIOSNA 

I tak, moi drodzy, 

przedszkolaki radosne 

Położyły spać Zimę, zaprosiły wiosnę. 

Nim się obejrzycie, zobaczycie sami, 

Krajobraz za oknem zatętni barwami! 

Odżyją kwiaty, zbudzi się miś. 

Ogłaszam, że wiosna zaczyna się właśnie dziś! 

 

PIOSENKA „TAM DALEKO, GDZIE WYSOKA SOSNA”  

 


