
SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNEJ
„PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW”

I.
Nauczyciel: Serdecznie witam wszystkich zebranych: Panią Dyrektor, Radę Pedagogiczną,

Rodziców , całą społeczność Uczniowską i Was kochane Dzieci z I klasy na
uroczystym apelu z okazjiŚwięta Edukacji Narodowej i Ślubowania
I – klasistów. Serdecznie witam również, naszego szczególnego gościa: Dobrą
Wróżkę. /brawa/

Wpada Zła Wróżka: No oczywiście mnie jak zwykle nie zaproszono. Ciągle pamiętacie
o niej, a ja to co? Za karę nigdy nie zostaniecie pierwszakami, tylko
żółtodziobami. „Hokus pokus, słodki miodek, zamiast nosażółty dziobek”.

Nauczyciel:No cóż – przepraszam wszystkich zebranych i oświadczam,że uroczystość musi
być odwołana.

Dobra Wróżka: Kochane dzieci nie martwcie się. Pamiętajcie,że dobro zawsze pokona zło.
Wiem jak was odczarować. Musicie wybrać się w podróż do czterech krain. Z
każdej musicie mi coś przynieść, a wtedy będę mogła was odczarować. Czy nie
boicie się trudów podróży?

Dzieci: Nie!
Dobra Wróżka: Czy wyruszacie w tę daleką podróż?
Dzieci: Tak!
Dobra Wróżka: Życzę wam szczęścia!
Dzieci: „My jesteśmy żółtodzioby,

Denerwują nas te dzioby
Więc staramy się zawzięcie
Żeby zrzucić to zaklęcie”

1. KRAINA ŚPIEWU I TA ŃCA – symbol klucz wiolinowy
Witam Was w krainieśpiewu i tańca, ale mogą tu przebywać tylko dzieci, które potrafią
śpiewać i tańczyć. Czy wy to potraficie?
Dzieci: Tak.
Pokażcie, co umiecie.
Piosenki:

1. „Dostał Jacek elementarz”
2. „Ćwierkają wróbelki”
3. „Mam mundurek”
4. „Tańcowała ryba z rakiem”
5. „Pierwsza klasa”

Rzeczywiście pięknie śpiewacie i tańczycie. Dostaniecie ode mnie symbol tej krainy – klucz
wiolinowy.
Dzieci: Dziękujemy, dziękujemy.

„My jesteśmy żółtodzioby,
Denerwują nas te dzioby
Więc staramy się zawzięcie
Żeby zrzucić to zaklęcie”

2. KRAINA PRACY – symbol – pszczoła



Witam Was w krainie pracy. Mogą tu przebywać tylko pracowite dzieci. Czy potraficie
dokładnie i szybko pracować?
Dzieci: Tak.
Mam dla was zadanie – dziewczynki posegregują dary jesieni: kasztany iżołędzie, chłopcy
muszą rozplatać skakanki oraz wykonać próbę uśmiechu po zjedzeniu plastra cytryny.
Dzieci: My się pracy nie boimy, zaraz szybko to zrobimy.
Miałyście rację. Potraficie szybko i solidnie pracować. Dostaniecie ode mnie symbol pracy –
pszczółkę.
Dzieci: Dziękujemy, dziękujemy i idziemy.

„My jesteśmy żółtodzioby,
Denerwują nas te dzioby
Więc staramy się zawzięcie
Żeby zrzucić to zaklęcie”

Piosenka „Malutkie dzieci przyszły do lasu”.
3. KRAINA MIŁO ŚCI – symbol –wielkie serce
Witam was w krainie miłości. Mogą tu przebywać dzieci, które kochają swój kraj. Czy wy
kochacie swoją Ojczyznę?
Dzieci: Tak!
Udowodnijcie mi to.
Wiersze:

1. „Kto ty jesteś – Polak mały”
2. „Tarcza”
3. „Powiewa flaga”

Widzę, że naprawdę kochacie swoją Ojczyznę. Tak pięknie o niejśpiewałyście i mówiłyście.
Dostaniecie ode mnie symbol miłości – serce.
Dzieci: Dziękujemy i idziemy.

„My jesteśmy żółtodzioby,
Denerwują nas te dzioby
Więc staramy się zawzięcie
Żeby zrzucić to zaklęcie”

4. KRAINA M ĄDROŚCI – symbol - sowa
Witam Was w krainie mądrości, ale mogą tu przebywać tylko mądre dzieci. Czy wy takie
jesteście?
Dzieci: Tak!
Zaraz to sprawdzimy. Przeczytam wam zagadki, a jeżeli je rozwiążecie, dostaniecie ode mnie
symbol mądrości – sowę.
Zagadki:

1. Uczęszcza do szkoły,
Książki w tornistrze nosi.
Gdy chce na lekcji mówić,
to rękę podnosi.

2. Co to jest?
Łatwą wam zagadkę powiem,
Dom, w którym uczą się uczniowie.

3. W klasie wisi naścianie,
Piszesz na niej zadanie.

4. Po tablicy biega skacze,
Kreśląc na niej białe znaki.
Wszyscy ją ze szkoły znacie.
Czy zgadniecie, kto to taki?



5. Jaki to mebel?
Ani szeroki, ani wąski
A mieszczą się w nim
Zeszyty i książki.

6. W rzędach w klasie stoją
Dzieci się nie boją.

Pytania:
1. W jakiej miejscowości mieści się wasza szkoła?
2. Jak nazywa się patron naszej szkoły?
3. Kim był L. Teligi?
4. Nad jakim morzem leży Niechorze?
5. Do jakiej gminy należy Niechorze?
6. Jak nazywa się pani Dyrektor?
7. Jak nazywa się wasza pani?

Rzeczywiście, jesteście mądre. Oto symbol mądrości – sowa.
Dzieci: Dziękujemy i idziemy.
„Piosenka na drogę” – koła
Uczennica klasy I, która trzyma wszystkie symbole: Dobra Wróżko! Zdobyłyśmy
wszystko, co chciałaś.
Dzieci: Odczaruj nas.
Dobra Wróżka: Zdobyłyście wszystko, co jest mi potrzebne do odwrócenia zaklęcia.

Byłyście bardzo dzielne i odważne. „Hokus pokus, obrót na pięcie, niechaj
znika złe zaklęcie”.

Nauczyciel:Czy przyjmujemy I – klasistów do społeczności uczniowskiej?

II . Uroczysteślubowanie.
III . Uroczyste pasowanie przez panią Dyrektor.
IV . Rozdanie pamiątkowych dyplomów i obsypanie dzieci deszczem mądrości – kolorowe
confetti.

Opracowała
Beata Sipiak
Szkoła Podstawowa
W Niechorzu


