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ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
(Prowadzą 4 osoby z klasy IV)

I. Powitanie

A. wiersz – „Czołem uczniowie pierwszych klas” (2 osoby z kl. IV)

1.Czołem uczniowie pierwszych klas! 3. Wesoło tu mijają dnie!
Starszy kolega wita was! I człowiek coraz więcej wie!
Czego wamżyczyć na początek? Zaczyna pisać trudne słowa,
Życzę kolegów, zabaw, piątek! już umie czytać i rachować.
I żeby nikt się szkoły nie bał, I widzą babcie i mamusie,
bo nie ma czego, bo nie trzeba! że jesteś uczniem – nie dzidziusiem!

2. Do czwartej klasy chodzę już, 4. Jeszcze wam jedną radę dam.
więc znam tę szkołę wszerz i wzdłuż. W szkole nikt nigdy nie jest sam!
I mówię – z całym przekonaniem, Gdyby się kłopot zdarzył czasem,
że złego nic wam się nie stanie, zaraz odwiedźcie czwartą klasę!
że zżadnej głowy włos nie spadnie, Znajdzie się sposób na zmartwienia.
bo w szkole dobrze jest i ładnie. Czołem pierwszaki! Powodzenia!

B. powitanie pierwszoklasistów (1 osoba z kl. IV)

Kochane pierwszaki!
Chociaż już od 1 września chodzicie do szkoły, to jednak do tej pory nie byliście

jeszcze oficjalnie przyjęci do gromady szkolnej. Stanie się to dopiero dzisiaj. Dzień
dzisiejszy będzie dla Was niezapomniany – staniecie się bowiem prawdziwymi uczniami.
Zanim to jednak nastąpi sprawdzimy czego już nauczyłyście się w szkole.

Za chwilę rozpocznie się - wielki turniej wiedzy i umiejętności.
Blasku powagi i świetności dodadzą turniejowi zaproszeni goście: dyrekcja szkoły,
nauczyciele oraz najmilsze dziecięcemu sercu osoby – kochani rodzice.

Po trzykroć witam, witam, witam Państwa!

C. podanie zasad (osoba prowadząca turniej)

A teraz czas napodanie zasad turnieju:
- Popisywać się będą dzieci, zaś państwo będziecie oceniać ich popisy.
Po każdym wykonanym zadaniu zapytam, czy można je uznać.
Jeżeli będziecie państwo zdania,że tak – to wówczas proszę o podniesienie balonów
z napisemTAK oraz o okrzyk –Owszem, owszem, tak, tak, tak!
(przećwiczenie okrzyku przez rodziców).

- Jeżeli jednak nie będziecie państwo usatysfakcjonowani występem swoich pociech,
należy podnieść balon z napisemNIE oraz powiedzieć okrzyk –Oj, nie, nie, nie!
Tego okrzyku nie będziemy powtarzać, ponieważ zapewniam państwa,że dzieci do
turnieju przygotowały się wspaniale.
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- Czy zasady turnieju są jasne i zrozumiałe? Jeżeli tak, to proszę o okrzyk: –Owszem,
owszem, tak, tak, tak!

ZACZYNAMY!

II. Cz ęść artystyczna
(prezentują się uczniowie pięciu klas – każda z nich ma do wykonania inne zadanie)

1. Czego dotyczyć będziepierwsze zadaniedowie się publiczność, gdy prawidłowo
rozwiąże zagadkę – uwaga - „ Zagadka łatwa, każdy to przyzna,

jak się nazywa nasza Ojczyzna? ” (Polska)
- Dzieci, czy dobrze odpowiedzieli dorośli? – Owszem, owszem, tak, tak, tak!

- A teraz uczniowie będą odpowiadać na moje pytania:
[- wiersz – „Kto ty jesteś”– W. Bełzy]

P. Kto ty jesteś? U. Polak mały.
Jaki znak twój? Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz? Między swymi.
W jakim kraju? W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia? Mą ojczyzną.
Czym zdobyta? Krwią i blizną.
Czy ją kochasz? Kocham szczerze.
A w co wierzysz? W Polskę wierzę.

- Czy wiecie co to jest Polska? [- wiersz– „Co to jest Polska?” – Cz. Janczarski
- wiersz – „Ojczyzna” – Wł. Domoradzki
- piosenka – „Nasze polskie ABC” lub „Płynie Wisła” ]

- Proszę rodziców o pierwszy turniejowy werdykt.
Czy uważacie państwo,że dzieci posiadają bogatą wiedzę o swoim kraju?

– Owszem, owszem, tak, tak, tak!

2. Przechodzimy dodrugiego zadania, którego bohaterem będzie....
uwaga – zagadka dla rodziców:

„Przyszedł do szkoły bardzo przejęty,
lecz później stał się uśmiechnięty.
Nigdy nie zapomina swego tornistra
gdyż jest to przecież ............... ” (pierwszoklasista)

- Dzieci, czy dobrze odpowiedzieli dorośli? – Owszem, owszem, tak, tak, tak!

- Teraz kieruję pytanie do uczniów – Czy cieszycie się, że chodzicie do szkoły?
[ - wiersz – „Pierwszak” – M. Niwińska
- wiersz – „Klasa pierwsza się nie spóźnia”
- piosenka – „Gdy dzwoneczek się odezwie”
- wiersz – „Pierwszaki” – A. Szayerowa
- piosenka – „Idę do szkoły”
- wiersz – „Tornister pełen uśmiechów” – W. Chotomska
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- Pamiętaj! –„Noś plecak na plecach, bo plecy to lubią.
Są proste, nie bolą i służą nam długo.” ]

- Proszę o kolejny werdykt.
Czy podobała się państwu prezentacja pierwszoklasistów?

– Owszem, owszem, tak, tak, tak!

3. Czas natrzecie zadanie. Tym razem uczniowie będą rozwiązywać zagadki – uwaga -

W piórniku cichutko siedzi, Kolorowe tanecznie tańczą po papierze,
nie ma ręki ani nóżki, ostre główki mają, jak się nazywają?
ołówkoweściera dróżki. (kredki)

(gumka)
Mieszka w drewnianym płaszczyku, Możesz nim pisać i ani razu
stawia kresek bez liku. nie musisz maczać go w kałamarzu.

(ołówek) (długopis)

W jednym pudełku mieszka ich wiele,
a do tych krążków spieszy pędzelek.

(farby)
- Czy wiecie o co proszą Was przybory szkolne?
[ U. Książka:

„ Nie bierz mnie brudnymi rękami, bo to plami.
Uważaj, rogów mi nie zaginaj, starannie oprawiaj.
A wtedy ani słowa, będę zawsze jak nowa.”

Zeszyt:
„ I mnie też szanuj – proszę,

Bo choć kosztuję grosze
Są one ciężko zapracowane
Przez twojego tatę i twoją mamę.”

Pióro:
„ Nie rzucaj mnie i nie naciskaj

Trzymaj zawsze w piórniku
A wtedy nie będę psuć się
I robić kleksów bez liku.”

U. – wiersz – „Kasia”
– piosenka – „ W Literkowie” ]

- Wydaje mi się, że uczniowie potrafią myśleć logicznie, bo zagadki rozwiązali
nadzwyczaj sprawnie. Czy zgadzacie się państwo z tą opinią?

– Owszem, owszem, tak, tak, tak!

4. Przed namiczwarte zadanie. Pytanie do widzów:
- Kto zaprowadza ład i porządek w klasie? (dyżurny)

- Czy dzieci zgadzają się z tym?
– Owszem, owszem, tak, tak, tak!
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- Teraz zobaczymy, czy uczniowie wiedzą co należy do obowiązków dyżurnego?
[ U. – wiersz – „Dyżurny”

- piosenka – „Roślinki w klasie mam”
- wiersz – „Kreda”
- piosenka – „Biegnie kreda po tablicy” ]

- Proszę gości o werdykt. Czy dzieci znają obowiązki dyżurnego?
– Owszem, owszem, tak, tak, tak!

5. To już ostatnie zadanie. Teraz uczniowie zaprezentują swoje wiadomości
i umiejętności związane z bezpieczną drogą do szkoły.
[ U. – Słuchaj młody przyjacielu i uważnie weź do serca

to, co teraz ci powiemy, kiedy zbliżasz się do przejścia.
- wiersz – „Kto zamierza przejść ulicę” – W. Chotomskiej
- wiersz – „ Gdy zielony widzisz znak”
- Myśl więc dobrze przyjacielu, gdy przechodzisz przez ulicę,
samochody nie zabawki, tu gra toczy się o życie.

- piosenka – „Skrzyżowanie” ]

- Czy uważacie państwo,że dzieci wiedzą, jak należy zachować się na ulicy?
– Owszem, owszem, tak, tak, tak!

6. Zakończenie.
- Turniej wiedzy i umiejętności został zakończony.
Czy dzieci zdały swój pierwszy wżyciu egzamin i będą mogły złożyć ślubowanie?
Na to pytanie odpowiedź zna tylko pan dyrektor.
Proszę więc o zabranie głosu pana dyrektora.

III. Cz ęść oficjalna
(prowadzi 1 uczeń z kl. IV)

1. Przemówienie dyrektora szkoły – dopuszczenie doślubowania.

2. Wprowadzenie sztandaru szkoły:
- Proszę wszystkich o powstanie.
- Sztandar wprowadź.

3. Akt ślubowania.
- Do ślubowania!
(Sztandar pochylony, uczniowie klas pierwszych wyciągają dwa palce prawej ręki
w kierunku sztandaru i powtarzają słowaślubowania.)

Obiecuję uroczyście!
- Być dobrym Polakiem.
- Pilnie się uczyć i wzorowo zachowywać.
- Być koleżeńskim i uczynnym.
- Szanować przybory własne i szkolne.
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- Dbać o ład i porządek wokół siebie.
- Przestrzegać zasad ruchu drogowego.
- Być prawdziwym przyjacielem przyrody.
- Swym zachowaniem i nauką sprawić radość rodzicom i nauczycielom.

ŚLUBUJEMY!
- Poślubowaniu!

4. Prosimy pana dyrektora opasowanie pierwszoklasistówna uczniów szkoły.
( Dyrektor podchodzi do kolejnych klas i tekturowym ołówkiem pasuje na ucznia.

Zastępcy dyrektora wręczają dzieciom DYPLOM PASOWANIA NA UCZNIA ).
- Po pasowaniu!

5. Wyprowadzenie sztandaru.
- Sztandar wyprowadzić!

6. Przemówienie uczennicy klasy IV.

Drodzy mili przyjaciele!
Od pierwszego września tworzycie wraz z nami wielką szkolna rodzinę. Wiecie,że

w rodzinie każdy obok praw ma także obowiązki, które powinien solidnie wypełniać.
Naszym wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim pilna nauka. Do niej wdrożą
Was nauczyciele i rodzice. My – starsi koledzy podamy Wam pomocną dłoń w trudnych
sprawach. Zabawimy się z Wami, pomożemy znaleźć zgubiony worek, przeprowadzimy
przez jezdnię. Korzystajcie z naszych rad i wskazówek.

Mały Kolego, Koleżanko – pamiętajcie, jesteśmy Waszymi starszymi przyjaciółmi,
gdy szkolneżycie okaże się trudne. Uśmiechnijcie się bo w szkole jest radośnie.
Życzymy Wam samych sukcesów w zdobywaniu nowych wiadomości i umiejętności.

7. Zakończenie

- Dziękujemy wszystkim zebranym za aktywny udział w dzisiejszej uroczystości, a
naszych małychżaków zapraszamy jutro na poczęstunek w swoich salach i
niespodziankę przygotowaną przez rodziców.
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