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Scenariusz imprezy „Powitanie wiosny 2014” 

 

 

Termin:20.03.2014 r. 

Temat: Gdzie jesteś Wiosno? 

 

Cele ogólne :  

 

1. Kultywowanie tradycji ludowych związanych z okresem wiosennym poprzez:  

 wykonanie Marzanny, 

 przemarsz wiosennego korowodu. 

2. Przypomnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących zwiastunów wiosny. 

3. Wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupach wychowawczych. 

4. Organizowanie sytuacji sprzyjającej wykorzystywaniu posiadanych sprawności i umiejętności. 

 

Cele operacyjne : 

 

Uczniowie: 

 potrafią współdziałać w grupie, 

 znają polskie tradycje wiosenne, 

 wiedzą jak się zachować w pobliżu ogniska, 

 pokazują i prezentują swoje umiejętności, 

 umieją opowiedzieć o zmianach zachodzących w przyrodzie wiosną 

 

Metody: 

 słowna,  

 praktycznego działania, 

 zabawowa 

 

Formy: 

 grupowa,  

 indywidualna, 

 

Miejsce imprezy: 

 teren Ośrodka, 

 

Środki dydaktyczne :  

 rekwizyty potrzebne do przeprowadzenia imprezy, 

 marzanna 

 

 

 Prowadzący: 

 

 Aleksandra Słabczyńska, 

 Ewa Piotrowska, 

 Jacek Wawrzyniec,  

 Jerzy Trybiński. 
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Przebieg imprezy 

 

1. Powitanie wszystkich przybyłych na imprezę z okazji POWITANIA WIOSNY. 

2. Przemarsz uczestników imprezy w korowodzie na miejsce imprezy. 

3. Odczytanie listu od Pani Wiosny... 

 

Drogie dzieci! 

 

To ja, wasza Wiosna. Witam wszystkich – i tych małych i tych dużych. Bardzo się cieszę, że tak na 

mnie czekacie. Niestety nie mogę Was dzisiaj odwiedzić ponieważ zatrzymały mnie różne pilne i 

ważne sprawy. Wiem, że jesteście miłą i bardzo wesołą młodzieżą. Podczas oczekiwania na mnie 

możecie się wszyscy wspaniale pobawić. Przyjdę do Was wkrótce. I jeszcze jedno – nie 

zapomnijcie o wiosennych porządkach w lesie, nad stawem i w ogródku. 

 

Życzę wesołej zabawy, miłej pracy i do zobaczenia. 

 WIOSNA 

 

4. Przypomnienie polskich tradycji związanych z powitaniem wiosny. 

 

Najbardziej znanym zwyczajem na powitanie wiosny i pożegnanie zimy jest topienie Marzanny. 

Kim w ogóle jest Marzanna i co ma ona symbolizować?  

Otóż Marzanna to słowiańska bogini, która symbolizuje zimę i śmierć. Przez niektórych uważana 

jest za demona. Tak naprawdę zwyczaj jej topienia pochodzi od święta Słowian – Jare, które 

przypada na równonoc wiosenną (20/21 marca). Kukłę Marzanny wykonywano ze słomy, owijano 

białym płótnem i przyozdabiano wstążkami oraz koralikami. Kiedyś dzieci razem  

z Marzanną i gałązkami jałowca obchodziły wszystkie domy we wsi i podtapiały lalkę w różnych 

źródłach wody. Wieczorem młodzież przejmowała kukłę, wyprowadzała ją z miasta, podpalała  

i wrzucała do wody. Następnie zapalano ogniska na wzgórzach, aby przywitać wiosnę. Zbierano 

także witki wierzbowe i leszczynowe. Składano je na stosach i palono. Czasem okadzano nimi 

gospodarstwa.  

Zwyczajem trochę związanym z topieniem Marzanny jest Gaik. Gaik to obnoszenie przez 

dziewczyny, najczęściej nastolatki, przystrojnej we wstążki, świecidełka, kwiaty i dzwonki gałązki 

sosnowej lub całej choinki. Tak naprawdę ten zwyczaj można obchodzić przy rożnych świętach.   

Z reguły obchód jest odprawiany na przywitanie „nowego lata” w Zielone Świątki lub we wtorek 

po Wielkanocy. Czasem jednak odprawia się go zaraz po topieniu Marzanny 21 marca, jako symbol 

powitania wiosny. 

Bardzo znaną i rozpowszechnioną tradycją są „wiosenne” wagary. Jest to zwyczaj najnowszy. 

Coraz częściej w szkołach w tym dniu zamiast zwykłych lekcji organizowane są konkursy lub 

wyjścia klasowe. Jest to na pewno ulubione święto każdego ucznia i studenta. W ten dzień także 

większość nauczycieli patrzy trochę przychylniejszym okiem na wagarujących. Dosyć popularnym 

sposobem na spędzenie pierwszego dnia wiosny są spacery w parku lub lesie oraz szukanie 

pierwszych oznak budzącej się do życia przyrody, kiedy to powoli zastępuje ona miejsce zimy.  

 

5. Rozpalenie ogniska i wrzucenie Marzanny do ogniska. 

 

6. Zagadki wiosenne : 

 

a) Wzbija się w niebo śpiewak malutki, z góry przesyła wiosenne nutki, 

A każda nutka dźwięczy jak dzwonek i już wiadomo, że to....(skowronek) 

 

b) Myszek nie łowią, ptaszków nie jedzą 

Te szare kotki, co na drzewach siedzą....(bazie) 



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie 

 
c) Kiedy wiosna z wonnych kwiatów płaszcz na drzewach kładzie 

One znoszą kwietny pyłek do swych domów w sadzie....(pszczoły) 

 

d) Jakie sanki wiosną na góreczce rosną......(sasanki) 

 

e) Czarno-biały fraczek, buciki czerwone 

Umykają żaby, gdy idzie w ich stronę....(bocian) 

 

f) Zielona kuma, zielonej kumie 

Śpiewa piosenki, takie jak umie...(żaba) 

 

g) Jakie miesiące należą do wiosny? 

h) Jakie kwiaty są zwiastunami wiosny? (przebiśnieg, krokus, zawilec, pierwiosnek, sasanka) 

i) Jakie ptaki zwiastują wiosną? (bocian, skowronek, szpak, jaskółka) 

 

7. Wiosenna kolorowanka – każda z grup otrzymuje do pokolorowania wiosenną kolorowankę, 

własną inwencją wychowankowie starają się namalować piękny obraz wiosny. 

8. Wspólne pieczenie kiełbasek. 

9. Podziękowanie za przybycie na imprezę wszystkim dzieciom,  zakończenie imprezy, zgaszenie 

ogniska. 

 

 

 

 

 

 


