
Scenariusz przedstawienia pt. „Witaj Wiosno.” 
 
                                           
Występują:                                                            Dekoracja wiosenna 
Narrator   (może być nauczyciel) 
Wiosna                                                            Płyta CD z odgłosami przyrody 
Wiatr 
Słońce 
Deszcz 
Motyl I      ( cytrynek ) 
Motyl II    ( pawie oczko ) 
Biedronka 
Kwiat I     ( stokrotka ) 
Kwiat II    ( tulipan ) 
Pszczoła 
Jeż 
Wiewiórka 
Kot 
 
Narrator: 
Zapraszamy na przedstawienie. Czy wszyscy są już na scenie?            (tak) 
Więc przedstawcie się serdecznie i ukłońcie gościom grzecznie. 
 
Wiosna przedstawia wszystkich aktorów: 
Jestem Wiosna, pora radosna a to kwiatki z mojej rabatki.   (kwiatki się kłaniają) 
Lubię też biedronkę, pszczółkę i motyle. Mam ich aż tyle...  (owady się kłaniają) 
Kocham zwierzęta, o jeżu, wiewiórce czy kotku też pamiętam.             
(zwierzęta się kłaniają) 
A to słońce, wiatr i deszcz. (ukłon) 
 
Razem: (słońce, wiatr, deszcz ) 
Pomagamy wiośnie też! 
 
Narrator: 
Zaczynamy? 
 
Wszyscy: 
Zaczynamy i na występ zapraszamy! 
 
Motyl I: 
Dzień pochmurny, niezbyt miły. Nie traćmy więc ani chwili i szukajmy zaraz 
wiosny. 
 



Biedronka: 
Wtedy będzie dzień radosny! 
 
Kwiat I: 
Lecz nie widać jej tu wcale.  ( rozgląda się dookoła ) 
 
Motyl II: 
To pójdziemy trochę dalej.   ( rozglądają się razem i idą do pszczoły) 
 
Pszczoła: 
A tu także wiosny nie ma. 
 
 
Kwiaty I, II: 
Szare drzewa, czarna ziemia. 
 
Jeż: 
Może głośno zawołamy, że ją do nas zapraszamy? 
 
Wszyscy: 
Wiosno, gdzie jesteś? 
Zapraszamy Ciebie! 
Czekamy na Ciebie! 
 
Wiewiórka: 
A wiosny jak nie ma tak nie ma. Może ktoś dla niej piosenkę zaśpiewa? 
 
Odgłosy przyrody (płyta CD)  ( wszyscy się rozglądają wypatrując ptaków) 
 
Wiewiórka: 
A wiosny nie ma nawet tyle ( pokazuje palcami ). 
Może zatańczą dla niej motyle? 
Taniec motyli ( układ własny ) przy piosence pt. „ Jesteśmy kroplami tęczy.” 
                                                                ( sł. Piotr Łosowski,  muz. Artur Żalski ) 
Kwiat I: 
Radośniej tu zaraz będzie. Wiosnę będzie widać wszędzie. 
Zróbmy teraz duże koło i zabawmy się wesoło. 
Wyczarujmy sobie wiosnę! 
Czary-mary wg Klanzy        ( Wiosna nadchodzi ) 
 
Kot: 
Przyszła, przyszła na śpiewanie, zróbmy jej powitanie.  
 



Wszyscy: 
Witaj Wiosenko! 
Dobrze, że już jesteś! 
Czekaliśmy na ciebie! 
 
Wiosna: 
Witajcie, witajcie kochani. Cieszę się, że jestem z wami. Usłyszałam wasze 
głosy, uczesałam zaraz włosy. I przybyłam na wezwanie. Bardzo miłe to 
spotkanie ( uśmiecha się. )  
Milej jeszcze nam tu będzie, gdy słoneczko do nas zejdzie. 
Ono tam za chmurką siedzi i z pewnością nas odwiedzi. 
Zawołajcie raz, dwa, trzy. Najpierw ja a potem wy. 
Słoneczko chodź do nas!   
Słoneczko wiosna cię woła!     (Słońce nadchodzi) 
 
Słońce: 
Mam promyki jasnozłote, które pięknie świecą. Oddam kilka miłej Wiośnie, 
rozdam także dzieciom ( na widowni). 
Tobie jeden, tobie drugi, tobie też daruję. 
A Wiosence dam ich kilka (podaje wiośnie ) 
 
Wiosna: 
Bardzo ci dziękuję! 
Drzewa, trawy, kwiaty rosną, gdy je deszcz pokropi wiosną. Delikatnie niech 
popada.  
Teraz taka moja rada, by zaprosić także deszcz. 
 
Deszcz:  
( podlewa z konewką w ręku i mówi) 
Chodzi wiosną deszcz po świecie, kropi kwiaty, kropi dzieci. Delikatnie 
kropelkami daje poznać, że jest z wami. 
 
Wiosna: 
Hejże deszczu! Wody dość! 
 
Deszcz: 
Jestem zaproszony gość! 
 
Wiosna: 
Wracaj jednak, skądżeś przyszedł! 
 
Deszcz: 
Ależ Wiosno, dobrze słyszę? 



 
Wiosna: 
Dobrze słyszysz. Doskonale. Nie możesz być z nami stale! 
 
Deszcz: 
Tak mi dobrze z wami jest. 
 
Wiatr: 
Lecz uciekaj dokąd chcesz. 
 
Deszcz: 
To gościnność Wiosny taka? 
Wolę jednak dać drapaka. 
 
Wiosna: 
Co za dużo, to nie zdrowo. 
Z wiatrem będzie nam wesoło. 
( wiatr biega po scenie) 
Z wiatrem także mam kłopoty, lecz się biorę do roboty. 
Hejże wietrze! Leć przed siebie! 
 
Wiatr: 
Ale dokąd? 
 
Wiosna: 
Tego nie wiem. 
Dobry deszcz i wiatr miły ale bardzo nas zmęczyły. 
 
Słońce: 
Wszystkich proszę do zabawy . 
 
Wszyscy: 
Wiosną taki świat ciekawy!!! 
 
Na koniec korowód marszowy do piosenki pt. „Daj rękę wiosenko.” 
               ( sł. Halina A. Cenarska, muz. Krystyna Kwiatkowska ) 
 
 
 
 

                                    opracowała: Anna Hausmann 
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