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Dzień dobry, wiosno!
Scenariusz uroczystości dla klas I – III szkoły podstawowej
z okazji rozpoczęcia wiosny
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„Dzień dobry, wiosno!”

Scenariusz uroczystości dla klas I – III szkoły podstawowej
z okazji rozpoczęcia wiosny

Uczestnicy: uczniowie  klas  I  –  III  szkoły  podstawowej,  uczniowie  gimnazjum,
harcerze ze szkolnej drużyny harcerskiej.

Zadania edukacyjno – wychowawcze:
 kształtowanie logicznego myślenia,
 doskonalenie sprawności umysłowych, manualnych i ruchowych,
 zapoznanie z nowymi zabawami, grami, konkursami,
 budzenie wrażliwości na piękno przyrody,
 kształtowanie ekologicznych postaw wobec przyrody,
 wdrażanie do współdziałania w zespole,
 uczenie współdziałania uczniów starszych z młodszych.

Metody: drama,  stymulowanie  aktywności  twórczej,  poszukująca,
ćwiczeń praktycznych.

Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Środki  dydaktyczne:  zagadki,  puzzle,  obrazki  wiosennych  kwiatów,  baloniki,
pachołki,  obręcze  hula  –  hop,  flamastry,  kleje,  arkusze  szarego  papieru,
„list  od  wiosny”,  przebrania  dla  prowadzących,  nagrania  magnetofonowe,  stoliki,
krzesełka.

Przebieg uroczystości:
Odtworzenie z kasety magnetofonowej utworu muzycznego pt. „Poranek”  E. Griega.

Mistrz Ceremonii: 
Serdecznie i wiosennie witamy wszystkich zgromadzonych na dzisiejszym spotkaniu.

Inscenizacja  wiersza  J.  Brzechwy  pt.  „Naplotkowała  sosna”  w  wykonaniu
uczniów klasy Ib.

Mistrz Ceremonii: 
Na pytanie, czy wiosna już do nas przybyła odpowie nam może pani listonoszka,
która zaszczyciła nas swoją obecnością. Przyniosła nam ona list i za chwilę zapozna
nas z jego treścią.



Listonoszka (wyjmuje z torby list i głośno czyta):

Drogie dzieci!
Nie mogę już  się  doczekać spotkania z  Wami.  Chcę przylecieć z  ptakami

i okryć ziemię zielenią i  kolorowym kwieciem. Niestety „zła zima” zamknęła wrota
pieczary,  w  której  przebywałam  podczas  letnich  upałów,  jesiennych  chłodów
i zimowych mrozów.  Otworzy je dopiero wówczas,  gdy udowodnicie,  że jesteście
gotowi na moje przyjście. Czekają na Was zadania do wykonania. Jeśli sprawnie,
dokładnie i poprawnie poradzicie sobie z nimi – na pewno się spotkamy.

Życzę powodzenia.
Wiosna

Mistrz Ceremonii: 
Rozpoczynamy więc wiosenne konkurencje. Przebieg Waszych zmagań obserwować
będzie jury.
 
ZAWODY MĄDREJ GŁOWY

 Wiosenne zagadki
Zawodnicy z poszczególnych drużyn losują zagadki (po cztery), czytają ich treść,
a następnie podają rozwiązania. Przykłady zagadek:

 Wietrzyk wiosnę niesie. Ciepłe są już ranki, 
A za wioską w lesie zakwitły.......               (sasanki)

 Zobaczysz je na wiosnę, gdy na wierzbach rosną.
Srebrne futra mają. Jak się nazywają?       (bazie)

 Gniazdko z błota lepi pod dachu okapem.
Przylatuje z wiosną, aby uciec latem.        (jaskółka)

 Powrócił do nas z dalekiej strony, ma długie nogi i dziób
                            czerwony. Dzieci się śmiały, gdy go witały, żabki płakały
                            płakały przez dzionek cały.                        (bocian)

 Kwiaty wiosenne
Każda drużyna otrzymuje zaklejoną kopertę, w której znajdują się cztery obrazki
przedstawiające wiosenne kwiaty. Zadanie dzieci polega na rozpoznaniu kwiatów
oraz ich poprawnym nazwaniu.

 Puzzle obrazkowe
Zadaniem  dzieci  jest  ułożenie  i  naklejenie  na  kartce  puzzli  tak,  aby  powstał
obrazek przedstawiający ptaka.



Mistrz Ceremonii: 
Tą  konkurencją  zakończyliśmy  „zawody  mądrej  głowy”.  Jury  oceni  teraz  Wasze
dotychczasowe zmagania, a my pobawimy się w echo. Powtarzajcie za harcerkami
słowa i melodię rymowanki.

Harcerze: 
Druhny śpiewają jeden wers rymowanki, a dzieci go powtarzają na zasadzie echa. 

           „O alele
           o weri, tike tonga
          o mas, masa, masa
          o ale, balua, balue”

Mistrz Ceremonii: 
Rozpoczynamy pokaz wiosennej kolekcji mody. Modelka lub model reprezentujący
poszczególne  klasy  prezentują  wiosenny  strój  w  rytm  muzyki,  a  komentator  go
opisuje. W konkurencji taj jury oceniać będzie:

 pomysłowość stroju,
 sposób jego prezentacji,
 słowny komentarz,
 ogólne wrażenie estetyczne.  

POKAZ WIOSENNEJ MODY

Reprezentacje poszczególnych klas prezentują stroje przygotowane na uroczystość.

Mistrz Ceremonii: 
Przed rozpoczęciem zawodów sportowych proponuję rozgrzewkę przy znanej i lubianej
zabawie ruchowej. Zabawę poprowadzą Wasze koleżanki z drużyny harcerskiej.

Harcerze: 
Zabawa ruchowa ze śpiewem pt. „Głowa, ramiona...”.
 

„Głowa, ramiona, kolana, palce,
kolana, palce, kolana, palce,
głowa, ramiona, kolana, palce
oczy, uszy, usta, nos.”

Mistrz Ceremonii: 
Nadszedł czas na wiosenne zawody sportowe. Prosimy wybrane trzyosobowe drużyny
z poszczególnych klas o zajęcie miejsc na krzesełkach.



WIOSENNE ZAWODY SPORTOWE

 Zawody z balonikiem
Każda drużyna otrzymuje balon, który na hasło start zaczynają między sobą odbijać.
Wygrywają ci, których balon najdłużej szybował; w powietrzu.

 Bieg po zajęczy przysmak
Zawodnicy  slalomem  pokonują  trasę  wyścigu,  zabierają  sałatę  znajdującą  się
na końcu trasy i biegiem wracają do swej drużyny. Wygrywają zawodnicy, którzy jako
pierwsi pokonają bezbłędnie trasę wyścigu.

 Rzuty do wody
Zespoły uczniów z każdej klasy rzucają woreczkami do stawu – obręczy hula – hop.
Zwycięża zespół, który ma najwięcej celnych rzutów.

Mistrz Ceremonii: 
Dzięki Waszym umysłowym i sportowym zmaganiom wiośnie na pewno udało się
wydostać z pieczary złej zimy. Może za chwilę nawet nas odwiedzi. W oczekiwaniu
na gościa wsłuchajmy się w dźwięki wiosennej muzyki.

Odtworzenie  z  kasety  magnetofonowej  utworu  muzycznego  pt.  „Cztery  pory  roku
-  Wiosna”  Vivaldiego. W czasie trwania utworu muzycznego do sali wchodzi Wiosna
(przebrana gimnazjalistka), która idąc pomiędzy dziećmi rozsypuje kwiatki.

Wiosna: 
Kochani!

Dziękuję  Wam,  że  pomogliście  mi  wydostać  się  z  pieczary  złej  zimy.
Zmagając się w wielu wiosennych konkurencjach udowodniliście,  że znacie moich
skrzydlatych przyjaciół, wiosenne kwiaty, jesteście sprawne fizycznie. Bardzo mnie to
cieszy. Zapraszam Was na wiosenne spacery do parku, sadu, na łąkę. Zobaczycie
tam wiele oznak mojego przybycia.

Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte!
Do zobaczenia.

Podsumowanie zadań konkursowych
Jury  po  zliczeniu  punktów  ogłasza  wyniki  poszczególnych  konkursów.  Zwycięzcy
otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Mistrz Ceremonii: 
Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę i zachęcamy do szukania oznak wiosny
podczas popołudniowych spacerów z rodziną.
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