Scenariusz pasowania na uczniów klas pierwszych
1. Część oficjalna
Powitanie
Serdecznie witam na dzisiejszej uroczystości pasowania klas pierwszych na uczniów
Dyrekcję Szkoły, Ojca Proboszcza, wychowawców, rodziców, a przede wszystkim
was drodzy pierwszoklasiści.
Proszę wszystkich o powstanie!
Baczność!
Poczet sztandarowy, Sztandar Szkoły wprowadzić!
Proszę usiąść.
Proszę o zabranie głosu Dyrektora Szkoły, Pana mgr Ryszarda Sprengera.
Dziękuję.
Oddaję głos przedstawicielowi samorządu szkolnego:

Tekst przemówienia
Szanowna Dyrekcjo,
Drodzy Państwo,
Zaproszeni goście,
Koleżanki i Koledzy!

Pamiętam, jak jeszcze niedawno stałam(łem) tak jak wy dzisiaj,
z drżącym sercem myśląc co będzie dalej.

Pamiętam również,
że od takiego październikowego dnia, jak dzisiaj,
staliśmy się – ja i moi koledzy –
pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły.

Dzisiaj właśnie Wy, przeżywacie takie chwile.
Sądzę, że ten swój wielki dzień zapamiętacie na zawsze tak jak ja.

W imieniu samorządu naszej szkoły,
życzę Wam, abyście otrzymywali za Waszą pracę zawsze najlepsze oceny.
Byście byli uśmiechnięci i dobrze się czuli w tej szkole, by stała się dla Was drugim
domem.
Mogę zapewnić, że w trudnych chwilach zawsze możecie zwrócić się do waszych
nauczycieli, jak i do nas.
Na pewno spróbujemy Wam pomóc.
Życzę Wam, aby takich radosnych i szczęśliwych dni było jak najwięcej w ciągu nauki w
tej szkole.

Proszę przedstawiciela klasy pierwszej:

To ślubowania jest już czas,
Pierwszy egzamin na ucznia zdasz!

Rodzice nasi są tutaj z nami,
Żeby egzamin był dobrze zdany!

Może piosenką zacznijmy właśnie,
Wtedy od razu zrobi się raźniej.

Proszę klasy pierwsze o prezentację przygotowanych piosenek (klasa I a, b, c, d).
Przed wami kolejne zadanie. Wasza Wychowawczyni przeczyta wam zagadkę.
Spróbujcie ją rozwiązać:

Klasa I a

Po tablicy biega, skacze, kreśląc
Na niej białe znaki. Wszyscy ją ze szkoły znacie.
Czy powiecie, kto to taki?

(kreda)

Klasa I b
Bywa gładki, bywa w kratki,
Różne miewa też okładki.
Ale zawsze się obruszy,
Gdy mu z rogów zrobisz uszy.

(zeszyt)

Klasa I c
Z kolegą ołówkiem kłócimy się nieraz,
Bo co on rysuje, ja zaraz ścieram.

(gumka)

Klasa Id
Może być ze skory,
Drewna lub plastyku.
Ołówki i gumki mieszkają w ……….

(piórnik)

Teraz dowiemy się, czy umiecie bezpiecznie poruszać się po drogach.
Otrzymacie za chwilę 5 zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Musicie
ustalić w jakiej kolejności wykonać podane czynności, aby prawidłowo przejść
przez jezdnię.

Jeszcze raz spójrz w lewo!
Zatrzymaj się na skraju jezdni!
Spójrz w prawo!
Jezdnia wolna – przechodź!
Spójrz w lewo!

Wspaniale poradziliście sobie z wszystkimi zadaniami, dlatego z powodzeniem
możemy przystąpić do uroczystego ślubowania.

Proszę wszystkich o powstanie.
Przedstawiciele klas pierwszych do sztandaru wystąp.
Proszę Panią Dyrektor mgr Walerię Kiejdę o odczytanie treści obietnicy.
Do ślubowania!
Treść ślubowania

Obiecuję być pilnym i obowiązkowym uczniem, aby sprawiać radość rodzicom
i nauczycielom.
Dzieci: Obiecuję
Obiecuję być miłym i dobrym uczniem, aby wszystkim było ze mną dobrze.
Dzieci: Obiecuję.
Obiecuję tak zachowywać się w szkole, aby nie zasmucać rodziców i nauczycieli.
Dzieci: Obiecuję.
Proszę powtarzać następujący tekst ślubowania:
Chcę rozpocząć naukę, aby w przyszłości wyrosnąć na mądrego i uczciwego
człowieka.

Po ślubowaniu! Wstąp!
Proszę Dyrekcję Szkoły o dokonanie pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej nr
2
w Pile, a wychowawców klas pierwszych o wręczenie aktów pasowania.
Proszę o wystąpienie do pasowania!
 kl. I a, Pana Dyrektora mgr Ryszarda Sprengera proszę o dokonanie
pasowania.
 kl. I b, Panią Dyrektor mgr Walerię Kiejdę proszę o dokonanie pasowania.

 kl. I c, Panią Dyrektor mgr Teresę Adaszak proszę o dokonanie pasowania.
 kl. I d, Panią Dyrektor mgr Dorotę Frydrych proszę o dokonanie
pasowania.

(Uczniowie są pasowani poprzez nałożenie czapek. W chwili pasowania uczeń
wypowiada słowa „Będę pilnym uczniem”. )

Baczność!
Poczet sztandarowy, Sztandar szkoły wyprowadzić!
Spocznij! Proszę usiąść.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiej inscenizacji, pt. „Drzwi do krainy
wiedzy” w wykonaniu uczniów klasy II b i II c.

2.

Część artystyczna

Dekoracja przedstawia miasteczko z Krainy Wiedzy – Literkowo. Za bramą
niewidoczny, ukryty śpi pan Alfabet, ubrany w strój profesora. Wjeżdża pociąg
ozdobiony literkami, jedno z dzieci woła:

Dziecko I: Patrzcie, patrzcie! Pociąg jedzie!
Dokąd dzisiaj nas zabierze?!

Piosenka pt. „Literkowo”- kaseta magnetofonowa

Gdy pociąg i literki się zatrzymują na scenie budzi się pan Alfabet.
Wyskakuje zza bramy, grożąc wielkim ołówkiem, krzyczy:

Alfabet: Hola! Hola! Kto mnie tutaj budzi?!
Kto to śpiewa?!

Kto marudzi, hałasuje, spać nie daje?!
Czego chce ta cała zgraja?!

Wszyscy: To my dzieciaki!

Dziecko II: Witaj panie Alfabecie. Chcemy dziś przejść granicę Krainy Wiedzy.
Prosimy, wpuść do Literkowa nas, bo czytać się nauczyć czas.

Alfabet: Nie wpuszczamy tu maluchów co nie znają nawet liter,
książek nie szanują.
Wolą bawić się i skakać. Wciąż tylko harcują.

Wszyscy: Nie!!!

Dziecko III: My chcemy czytać książki!
Chcemy pisać!
Chcemy liczyć, śpiewać i na gimnastyce ćwiczyć.

Alfabet: Ho, ho, ho!! To nie chcecie się już bawić?

Wszyscy: Nie!!

Alfabet: To dopiero jest ambaras. Jeśli chcecie wejść do tej krainy, przetestuję was tu
zaraz!

Dziecko IV: My umiemy bardzo dużo.
Wiemy, że Bałtyk to polskie morze.

Dziecko V: A Polska to nasza Ojczyzna
Piękna i wszystkim bliska.

Dziecko VI: Jej godłem jest Orzeł Biały
W czerwonym tle błyszczy cały.

Dziecko VII: Flaga też biało-czerwona
Przez wieki krwią naznaczona.

Dziecko VIII: Zaś Wisła- największa polska rzeka
Swym pięknem wszystkich nas urzeka.
Wypływa spod Baraniej Góry
I płynie, płynie…..Hen do góry.
( Piosenka: „Nasze polskie ABC”)

Alfabet: Pięknie! Pięknie! Dużo wiecie lecz na co dzień oprócz wiedzy
Trzeba umieć się zachować. Jeśli tutaj już wejdziecie, grzeczność
Musi was cechować.

Dziecko IX: Grzeczność na co dzień?!
Bardzo ważna sprawa!
O tym również wspomnieć tu wypada.

Dziecko X: Gdy powiesz dziękuję to słowo nic nie kosztuje!
A przepraszam i proszę chlubę ci uczniu przynoszą.

Dziecko XI: Zawsze niech uśmiech gości na twej twarzy, wtedy będzie cię
przyjaźnią wkoło darzył.

Dziecko XII: Nie hałasuj na przerwie!
Każdy ci to powie,
Że hałas niszczy zdrowie.

Alfabet: Gdy tak zawsze będzie miło, moi drodzy!
Przez rok cały niech w zeszytach królują wam pochwały.
A na drodze, na ulicy czy ostrożni już jesteście?
I umiecie się poruszać na wsi oraz w mieście?

(Piosenka „Na chodniku przystań bokiem.”)

Dziecko XIII: Gdy czerwone światło widzę nie przechodzę przez ulicę,
Lecz spokojnie czekam dalej, aż zielone się zapali.
Spojrzę w lewo, w prawo, w lewo
I przez jezdnię idę żwawo.
Alfabet: No to chyba bramy wiedzy wam otworzyć muszę! Tyle wiecie,
wiele znacie, do nauki się garniecie. Do Krainy Wiedzy drzwi wam otwieramy.
(Piosenka „My uczniowie…”)
Dziękujemy wszystkim za przybycie, a pierwszakom życzymy samych sukcesów.
Scenariusz opracowały:
Beata Szwarc-Gazda, Elżbieta Tracka.

