
SCENARIUSZ IMPREZY SZKOLNEJ – 

 „POŻEGNANIE ZIMY -   POWITANIE WIOSNY” 

                                       W DNIU 23. 03. 2009 r. 
 

Osoby prowadzące: Elżbieta Skólska 

                                  Agnieszka Witkowska-Strzelec 

                                  Kamila Krynicka 

 

Cele uroczystości: 

- zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy wiosny, 

- utrwalenie i wzbogacenie wiedzy na temat pór roku: zimy  

     i wiosny, 

- zapoznanie uczniów z ludowym zwyczajem palenia Marzanny, 

- nabywanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących  

     w przyrodzie, 

- rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi. 

 

Środki dydaktyczne: dekoracja zimowa na parawanie, dekoracja 

wiosenna na drabinkach, prezentacja multimedialna „Zima”  

i „Wiosna”, projektor multimedialny, strój Pani Zimy, Pani Wiosny 

i Marzanny, konfetti strzelające-kolorowe motylki, podkłady 

muzyczne. 

 

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI: 

1. „Pani Zima” na scenie; sypie sztucznym śniegiem, ( w tle piosenka 
„Zła zima”, zaciemnienie Sali), 

2. Prezentacja multimedialna pt. „Zima” z projektora 

multimedialnego, Pani Zima siedzi w fotelu. 

 

3.  Narrator: 

Dawno temu wierzono, że zima sama nie odejdzie, dlatego należy ją 
przegnać, aby na jej miejsce mogła przyjść wiosna. Zima, czyli czas 

uśpienia przyrody, była trudna zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. 

Wiosna uosabiała wszystko, co żywe i radosne. Aby wiosna mogła 

przyjść na świat, należało pokonać zimę. W tym celu ze słomy 

robiono dużą kukłę i ubierano ją w kolorowe szmatki. Kukłę tę 
nazywano Marzanną i 21 marca topiono  w rzece albo palono na polu. 

Wszystko po to, by mogła przyjść oczekiwana przez nas wiosna. 



Bo przecież gdy się kończy zimna pora, 

kiedy śnieg topnieje. 

Wtedy wietrzyk cieplej dmucha, 

i słonko się śmieje! 

 

4. Pani Zima:  

Zaraz, zaraz, ze mną było przecież tak wesoło, 

i na sankach każdy zjeżdżał z górki za stodołą! 
A w ogrodzie już od rana dzieci lepiły bałwana. 

 

5. Na scenę wchodzą dwaj uczniowie ubrani w kurtki i czapki, ciągną 
sanki na których siedzi dziecko. (w tle piosenka „Mróz, mróz”). 

 

Dziecko: 

Tak, to prawda szkoda sanek 

i bałwanka szkoda! 

szkoda śniegu 

i bitew na kule! 

Ale teraz wreszcie ze snu 

zbudzi się przyroda. 

Gdy wiosenne dni nastaną, 
Wszystko kwitnie, pachnie, śpiewa 

Świat obudzi się do życia, 

Mnóstwo kolorów miewa. 

 

Pani Zima: Na co komu te kolory, 

                 Ja Wigilię mam i święta, 

                    i ferie dla szkoły! 

 

Dziecko: 

Tak, to prawda, były ferie, 

Wigilia i święta! 

Ale wiosna jest radosna, 

lekka, uśmiechnięta! 

 

Pani Zima: Za to  wymyśliłam, 

                   mimo, że są chłody, 

                  wielki przysmak, każdy przyzna: 



                   waniliowe lody! 

 

Dziecko : Tak, to prawda, od tych lodów 

dobry mam humorek! 

Ale wiosną zjem ze smakiem 

rzodkiew i szczypiorek. 

 

6. W trakcie sprzeczki wychyla się zza parawanu postać Marzanny. 

 

7.  Narrator:  

I tak trwałaby ta sprzeczka 

obok starej sosny, 

gdy wtem z lasu wyszła nagle…… 

 

8.  Na scenie pojawia się Marzanna. 

 

Marzanna: Kim ja jestem? 

                   Z jaką porą roku Wam się kojarzę? 

                   Czy chcecie abyśmy (z Panią  Zimą) dalej panowały? 

 

9. Narrator: Po co te kłótnie, 

                     i to targowanie? 

                    Od dziś  tylko Wiosny 

                    będzie panowanie! 

 

Zwraca się do publiczności z pytaniem: 

 

Czy chcecie aby od dzisiaj było tylko wiosny panowanie? 

W związku z tym należy przepędzić zimę i spalić Marzannę.  
 

10. Narrator zwraca się do Pani Zimy i Marzanny słowami: 
 

Żegnamy cię zimo, 

Żegnamy Marzanno. 

Przyjedź do nas w grudniu 

Brzydka, zimna panno. 

(publiczność powtarza za narratorem słowa zwrotki) 

                                 



Słomiany chochole związany powrozem, 

dość nas namęczyłeś i śniegiem, i mrozem. 

Marzanno! Marzanno! Zimy koleżanko. 

Do widzenia łyżwom i nartom, i sankom. 

Zgiń, przepadnij zimo i nie wracaj do nas, 

Na przyjście wiosny otwórzmy ramiona. 

 
W płomieniach ogniska 

Niech Marzanna znika 

Niechaj sroga zima 

Na dobre ucieka. 

 

11. Narrator zwraca się do publiczności: 

Czy macie papierowe kule? Jeśli tak, to pomóżcie przepędzić te 

zimowe Panie, rzucając w nie kulami! 

 

12. Dzieci wyprowadzają Marzannę i Panią Zimę z sali 

gimnastycznej, składają zimową dekorację, (podkład muzyczny 

„Wiosna majem wróci”) 
13. Zapalenie świateł na sali gimnastycznej, wejście na scenę szkolnej 

grupy tanecznej. 

14. Taniec w wykonaniu szkolnej grupy tanecznej – „ Kankan 

biedronek i pasikoników”. 

15. Wprowadzenie Pani Wiosny na scenę. 
16.Wystrzelenie konfetti-kolorowych motylków w stronę 
publiczności. 

17. Powitanie Pani Wiosny: 

W końcu przyszłam pomalutku, 

wczesnym rankiem pocichutku, 

ciepłe dzionki zamówiłam 

świeżą zieleń rozrzuciłam, 

zaprosiłam słonko, by przybyło 

jasno wszystkim zaświeciło, 

a kiedy nie będzie już końca kwiatom 

zmienię się jak zawsze w lato. 

 

18. Okrzyk na powitanie Wiosny. 

 



19. Prezentacja multimedialna pt. „Wiosna” z projektora 

multimedialnego. 

 

20. Narrator: 

A teraz gdy zima 

poszła już daleko, 

zatańcz z nami Wiosno 

nad zieloną rzeką! 
 

21. Korowód wiosenny prowadzony przez Panią Wiosnę do piosenki 

„Wiosna” Skaldów. 

 


