
 
 

„SCENARIUSZ PASOWANIA NA STARSZAKA „ 
 
 
 
Krasnoludek I: 
Dziś w przedszkolu bal nie lada                                                                                
zaraz zacznie się zabawa, 
wszystkie dzieci się zebrały 
i rodziców przywitały. 
 
Krasnoludek II: 
Jest tez skrzacik: 
druh nasz wierny wzrostem może jest mizerny, 
lecz serduszko wielkie ma  
przedszkolaki dobrze zna . 
 
Krasnoludek I: 
Wie że grzeczni są i śmiali, 
Słychać ich już z oddali. 
 
Krasnoludek II: 
Chętnie bawią się śpiewają na nasz program zapraszają. 
 
Piosenka: My starszaki przedszkolaki….. 
 
Skrzat: 
Spójrzcie oto są starszaki  
nasze przedszkolne ważniaki, 
tacy duzi teraz są i powitać nas tu chcą.  
 
Zając: 
Czy wy wiecie moi drodzy kto wraz z wami tu przychodzi? 
Taka panna roześmiana z koszem darów, pięknie ubrana 
Liście zrzuca z drzewa, szumem wiatru piosenki śpiewa. 
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Jeż: 
Pani jesień oczywiście  
złotem maluje liście , 
spotkałem ja na drodze  
jadąc na hulajnodze. 
Deszczem mnie przegoniła, 
i do waszego przedszkola zaprosiła. 
 
Wiewiórka: 
Oto Pani Jesień idzie do nas z wielkim koszem, 
moc prezentów nam przynosi. 
 
Myszka: 
Jabłka, gruszki, marchew, pory, 
pomidory, kalafiory… 
byśmy silni byli i zdrowi, 
do nauki wciąż gotowi. 
 
Pani Jesień: 
Kosz z darami wam przynoszę, 
w koszu pyszne rzeczy niosę, 
ale zanim wam je dam 
odgadnijcie co tu mam…. 
 
Pani Jesień zadaje zagadki dzieciom a dzieci odgadują jakie warzywa znajdują 
się w koszyku. 
 
Pani Jesień: 
Kochany skrzacie miło było razem z wami bawić się tu zagadkami , 
Lecz czas iść już z przedszkola. 
Dużo obowiązków na mnie jeszcze czeka, 
wie o tym pole łąka i rzeka. 
Wiedzą o tym przedszkolaki, 
teraz już starszaki,  
wiec zmykam na łąkę i poszukam biedronkę. 
Może ona mi doradzi, jaką farbką mam pomalować liście, 
Żeby było pięknie w lesie i świetliście. 
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Lis: 
Starszaki nie róbcie tyle hałasu, 
pani Jesień nie ma czasu. 
 
Borsuk: 
My zaś wszyscy razem weźmy się za ręce, 
Niech nam dziś w przedszkolu zrobi się goręcej. 
Do zabawy w kole stańmy wszyscy wraz, 
bo to dla nas w przedszkolu najweselszy czas. 
 
PIOSENKA: Chociaż świat dokoła dziwny jest i wielki…. 
 
Pani Jesień: 
 Nie zawracam wam już głowy  
przecież do pasowania jesteście już gotowi, 
czas byście stanęli orszakiem  
i staliście się prawdziwym starszakiem. 
 
Dzieci: 
Jestem przedszkolak mały do pasowania dokonały, 
obiecuję uczyć się wszystkiego, 
nawet tego co trudnego, 
i mieć zawsze słodka minkę , 
bo lubię każdą  witaminkę. 
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