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Agnieszka Maciuk i Bożena Dawidko
Nauczycielki nauczania zintegrowanego
Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych

Scenariusz pasowania na ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej

1. Uroczystość rozpoczyna się piosenką Majki Jeżowskiej "Wszystkie dzieci nasze
są".

2. Po wysłuchaniu piosenki dzieci recytują wiersz Czesława Janczarskiego pt.
"Leniuch".

Chociaż słońce zza firanek Porzuć dąsy i grymasy.
złoty uśmiech z góryśle, Wstawaj, myj się, buty włóż!
leniuch oczy ma zaspane. Jesteś uczniem pierwszej klasy.
Wołasz: Wstawaj! - a on nie. Słyszysz, dzwonek wzywa już!

3. Następnie dzieci z klas pierwszych wygłaszają wiersz"Kiedy zegar..."

Kiedy zegar dzwoni rano, krótkie z mamą pożegnanie
wstaje siedmiolatek chwat, do szkoły trzeba biec.
z wodą, mydłem i ręcznikiem Obowiązki swoje znamy -
jest od dawna za pan brat! Nigdy nie spóźniamy się!
Potem chętnie jeśniadanie - Jeśli trzeba - pomagamy
zdrowie przecież ważna rzecz, nasza pani o tym wie.

4. Po recytacji wszystkie pierwszakiśpiewają piosenkę pt. "Jestem uczniem"

1. Idę do szkoły Ref. Kim ja jestem?
a ze mną przyjaciele. Wie każdy z was!
Śpiewam wesoło, Do pierwszej klasy
bo przygód czeka wiele. Idę pierwszy raz.

2. Niosę tornister Ref. Kim......................
w nim książki i zeszyty.
W nowym piórniku
mam kredki, długopisy.

5. Głos zabiera prowadzący (np. przewodnicząca szkoły) uroczystość, który wita
zebranych gości - szczególnie ciepło imiło pierwszaki, nauczycieli, panią dyrektor,
rodziców. Podaje powód uroczystego spotkania oraz warunek, jaki pierwszoklasiści
powinni spełnić, aby akt pasowania został dokonany. Warunkiem tym jest zaliczenie
testu. Wyjaśnione zostają zasady uczestnictwa klas (w rozwiązywaniu zadań
testowych bierze udział drużyna z każdej klasy - 4 dzieci plus dorosły, ta drużyna po
konsultacji będzie wskazywać odpowiedzi na zadawane pytania). Po rozwiązaniu
zadań rodzice otrzymują znaczki - buźki - uśmiechy za każdą prawidłową
odpowiedź.
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6. A pytania są następujące:
a)Stań przy prawidłowym modelu wyrazu "szkoła" (na drabinkach wiszą kartony
z różnymi modelami wyrazów).

a) Uczniowieśpiewają piosenkę pt. "W Literkowie"

1. Na spotkanie w Literkowie
Jedzie małych liter mrowie.
Ciągnie ciuchcia wagoniki,
pędzi pociąg w takt muzyki.
Stuku, puku, stuku, puku, stuku, puku,
stuku, puku, stuku, puku, stuku, puku.

Ref. Każda wielka zaś litera
sama w podróż się wybiera.
Be-balonem, wu-na wrotkach,
w Literkowie chcą się spotkać.

2. Kiedy koniec lata bliski
w Literkowie jest spotkanie.
Każda z liter w Literkowie
o przygodach swych opowie.
Tralalala, tralalala, tralalala.
Tralalala, tralalala, tralalala.

b) Podejdź do tablicy na której widnieje wyraz zawierający trzy
samogłoski (na kartonach są: tata, kot, parasol).

c) Podaj tytuły bajek przedstawionych na ilustracjach (wybór bajek
dowolny).

• Dzieci śpiewają piosenkę pt. "Kolorowa ksi ążka"

1. Kolorowa książka, książka ulubiona,
Obrazkami, literami, chce przemówić do nas.

Ref. Bajki stare, bajki nowe
są w tej książce kolorowej.

2. W kolorowej książce bajki są ukryte.
Ja nie umiem ich przeczytać
jeszcze nie znam liter.

Ref. Bajki stare,..........

3.Kolorową książkę czytać się nauczę
i otworzę bramę bajek własnym złotym kluczem.

Ref. Bajki stare,..........

d) Ekoludek mówi - Wszyscy musicie się nauczyć pięknie i poprawnie
czytać, aby móc poznać świat przygód z książek.
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e) Policzcie, ile kwiatów rośnie w ogródku Ekoludka?
3 słoneczniki + 4 astry = 7 kwiatków

• Mini pantomima
Dziewczynki naśladują rozkwitające się kwiaty do melodii "Taniec
kwiatów" P. Czajkowskiego.

f) Wysłuchaj zagadki i znajdź do niej rozwiązanie:
Pytanie nietrudne, każdy to przyzna.
Jak się nazywa nasza Ojczyzna?
(Odpowiedź to: Niemcy, Polska, Anglia)

g) Ułóż wyraz z rozsypanki literowej: Ekoludek
Podpowiedź: Jest to imię znanej postaci z naszego podręcznika.

Uczniowieśpiewają piosenkę pt." Zielona lekcja"
1. Na gałęzi śpiewa ptak i ja też

potrafię tak: la, la, la, la, la, la
la, la, la.

2. Liczy ziarnka w polu jeż
i ja liczyć umiem też:
raz dwa, raz dwa, raz dwa
raz dwa, raz.

3. Pisze pani, uczy nas i ja piszę:
rzeka, las. Ma, ma, ma, ma, ma,
ma, ma, ma, ma.

h) Znajdź herb Ustrzyk Dolnych:
Warszawa Łódź Ustrzyki Dolne

Uczniowie recytują wiersz pt."Tu mieszkam"
To małe kółeczko
to moje miasteczko.
W tym mieście mój dom,
w tym domu mój kąt
i tam na kanapie
przyglądam się mapie.

- To małe kółeczko
To moje miasteczko...

i) Dzieci rysują dom do słów piosenki pt."Rysunek" śpiewanej przez
pozostałych uczniów.

To jest mój dom,
słońce mieszka w nim,
a z komina leci w niebo
kolorowy dym.

To jest mój dom,
wśród zielonych drzew.
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Tuż za progiem odpoczywa
Azor, wierny pies.

Na parkanieśpią
Gliniane garnki dwa.
W oknie stoi mama,
a na strychu jestem ja.

To jest mój dom.
Popatrz tylko sam,
ile tego rysowania mam.

7. Prowadzący zwraca się z prośbą do pani dyrektor - prosi o ocenę zadań wykonanych
przez dzieci oraz prezentacji części artystycznej.

8. Pani dyrektor zwraca się do dzieci, wyraża opinie na temat ich przygotowania
i zaangażowania w uroczystość; prosi o pomoc rodziców w tej ocenie
(nagradzanie wystąpień dzieci brawami).

9. Dzieci przemawiają do pani dyrektor:

My - najmłodsze dzieci w szkole - zwracamy się z prośbą o przyjęcie nas do grona
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1.

10. Pani dyrektor odpowiada i prosi o przygotowanie dzieci doślubowania i pasowania.

11. Sztandar szkoły zostaje wprowadzony na salę gimnastyczną. Wszyscy wstają - zostaje
odśpiewanyHYMN POLSKI .

12. Do sztandaru prowadzący zaprasza przedstawicieli klas. Odbywa się odczytanie tekstu
ślubowania i powtarzanie go przez dzieci.

Jestem małym Polakiem.
Uczę się w szkole polskiej.
Przyrzekam uczyć się tego, co dobre i piękne.
Przyrzekam szanować wszystkich, którzy pracują, aby nam było dobrze.
Chcę swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

13. Pani dyrektor dokonuje aktu pasowania na ucznia, a następnie wręcza prezenty: każda
klasa otrzymuje pamiątkowe dyplomy i książeczki SKO.

14. Wyprowadzenie sztandaru szkoły.

15.Na zakończenie prowadzący zaprasza wszystkich zebranych do wspólnego
zaśpiewania i poruszania się w rytm piosenki pt."Familijny blues"

1. Śpiewajmy razem nasz dziecięcy blues,
śpiewajmy wszyscy nasz dziecięcy blues,
śpiewając będziesz rósł
i tańcząc będziesz rósł.
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Śpiewajmy wszyscy razem klaszcząc w rytmie.
I niech nas będzie więcej
i choćby sto tysięcy,
śpiewajmy,śpiewajmy blues, hej!

2. Śpiewajmy razem naszej mamie blues,
śpiewajmy wszyscy naszej mamie blues,
bo mama kocha nas,
ma dla nas zawsze czas.

3. Spiewajmy razem i dla taty blues,
śpiewajmy wszyscy i dla taty blues,
bo tata wszystko wie,
pracuje całe dnie.

4. Śpiewajmy razem naszej siostrze blues,
śpiewajmy wszyscy naszej siostrze blues,
bo blues jest na jej gust,
ma z bluesa piątkę plus.

5. Śpiewajmy razem i dla brata blues,
śpiewajmy wszyscy i dla brata blues,
bo brat ma styl i szyk,
i silny jest jak nikt.

16. Tym wesołym akcentem uroczystość zostaje zakończona i uczniowie przechodzą do
swoich sal na słodki poczęstunek.


