Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej dn. 22.10.
2008r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rząśni
W inscenizacji uczestniczą wszyscy uczniowie klasy I, oraz czterech uczniów z
klasy VI.
Powitanie przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
W imieniu Samorządu Uczniowskiego serdecznie witamy wszystkich
na
uroczystości, podczas której dzieci z klasy pierwszej zostaną pasowane na
uczniów.
WSZYSCY RAZEM
Idą pierwszaki- dawne maluchy.
Jeden w drugiego to same zuchy.
Buzie umyte i ręce czyste.
KaŜdy na plecach dźwiga tornister.
Z bijącym sercem stoją przed szkołą.
Jak im tu będzie? Chyba wesoło!
PIOSENKA ”Idę do szkoły” – wykonują wszyscy uczniowie
INSCENIZACJA(piątka dzieci)
Mamy elementarz nowy, w nim jak ziarnek maku,
Pod obrazkiem kolorowym czarnych pełno znaków.
Teraz dzieci pokazują indywidualnie i pokazują kolejne litery, a następnie
zamieniają się miejscami i unoszą do góry literki w odpowiedniej kolejności:
M-jak mama pięknie brzmi
D- jak dym umyka
E-jak ekran jasno lśni
O-jak osa bzyka
K- jak konik fika
Te literki złoŜyć trzeba, to jest trudna sztuka,
Lecz ciekawą rzeczą jest ta nasza nauka.
JuŜ literki znane nam wie to Ola, Tomek. Przeczytamy wszystkim Wam tak
powstaje
DOMEK
PIOSENKA ”Mam siedem lat”
ŁUKASZ
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W szkole czeka na nas nasza pani ,
Poprowadzi nas w nieznany świat,
Bo dokoła tyle spraw ciekawych,
Które chcemy jak najlepiej w Ŝyciu znać.
Szkoła to przygoda znakomita,
Kto nie wierzy, niech przekona się
i radośnie z nami szkołę wita,
a w jej murach pilnie uczy się.
MAGDA
Dzisiaj rano wcześniej wstałam,
by zdąŜyć do szkoły.
JuŜ z daleka usłyszałam
szum i gwar wesoły.
NATALIA
Usiadłyśmy razem z Asią
na naszych krzesełkach.
Rozglądamy się po klasie.
Jaka piękna , wielka!
RAFAŁ
Jest tablica kwiatów rządek
i regał z ksiąŜkami.
By tu zawsze był porządek
zadbamy juŜ sami.
WIKTOR S.
Jaś dyŜurnym dzisiaj jest,
więc jest bardzo waŜny.
W górę głowę uniósł swą,
posłucha go kaŜdy.
WIKTOR Z.
Wszyscy z klasy wyszli juŜ,
on wziął gąbkę w dłonie,
juŜ tablica ślicznie ślini,
moŜna pisać po niej.
SVENJA
Kwiatki teŜ podlane są,
Ŝeby nam nie zwiędły.
Ławki równo stoją jak
Ŝołnierzy trzy rzędy.
KINGA
Wywietrzona sala juŜ,
Jaś sobie odpocznie,
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zanim dzwonka raźny dźwięk
znów lekcje rozpocznie.
PIOSENKA „Roślinki w klasie mam”
SEBASTIAN
40 dni jesteśmy w szkole
I czas ten minął szybko nadzwyczaj.
Wiemy juŜ, kiedy rozmawiać wolno,
a kiedy w klasie musi być cisza.
Znamy teŜ panią naszą, rzecz jasna,
swoich kolegów i koleŜanki.
MACIEJ W.
Gdy tylko dzwonek zabrzmi donośnie,
a dzwoni głośno – daję wam słowo,
biegniemy pędem do naszej klasy,
wrzeszcząc donośnie - jak dzwonek – zdrowo!
NORBERT
Lecz nam wystarczy jedno spojrzenie
i bez uŜycia kija czy rózgi,
szum tylko w klasie słychać wyraźnie.
Co szumi? – spytasz – to nasze mózgi!
HUBERT
Wchodzą do głowy cyfry, literki,
Sylaby, zadania i inne treści,
Sami czasem się zastanawiamy,
Czy to się wszystko nam w głowie zmieści?
KORNEL
Duma nas przy tym wielka rozpiera,
bo pomijając względy wszelakie,
pamiętać trzeba, Ŝe raz tylko w Ŝyciu,
stajesz się 100 % pierwszakiem.
PIOSENKA „ W Literkowie”
DOMINIK
Grzeczność na co dzień – bardzo waŜna sprawa!
Więc o niej w szkole wspomnieć wypada.
KACPER
Nic nie kosztuje słowo „dziękuję”
A „przepraszam” i „proszę” chlubę ci przynoszą!
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MACIEJ W.
Wtedy cię przyjazną kaŜdy będzie darzył.
DOMINIK
Nie hałasuj na przerwie! KaŜdy ci to powie,
Ŝe hałas niszczy nerwy i zdrowie!
KACPER
Nie przezywaj nas kolego! To przynosi wiele złego.
Nigdy nie skarz, uczni mały, bo to nie przynosi chwały.
MACIEJ W.
Nie biegaj w szkole , idź na boisko,
bo, tutaj wąsko, bo tutaj ślisko.
RAZEM
ObraŜać się –to brzydka wada.
Tak zachowywać się nie wypada!
MARTA
Nasz klasa- to jest klasa
Nie znajdziecie tu brudasa
Wszystko czyste
Wszystko świeŜe
Czyste ręce i kołnierze
A popatrzcie na zeszyty
KaŜdy zeszyt znakomity
I nalepka i okładka
Czyściusieńka, świeŜa, gładka
A jak cicho w naszej klasie
Mowy nie ma o hałasie
Nikt nie gada nie chichocze
Nikt nie ciągnie za warkocze
Nikt nie ściąga cudzych zadań
KaŜdy świetnie odpowiada
Nasza klasa to jest klasa
(WSZYSCY)
Taka to jest nasza klasa!
PIOSENKA ”Nasze polskie ABC ‘’
STARSZA UCZENNICA
śebyście mogli przystąpić do ślubowania muszę jeszcze zapytać czy wiecieCo to jest Polska?
WIKTORIA
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Kiedy nagle las zaszumi ,
Mowę sosny gdy zrozumiesz…
To jest Polska.
Gdy zobaczysz gdzieś topole
Królujące gdzieś nad polem…
To jest Polska.
Ujrzysz biały krzyŜ wycięty,
Hełm a pod nim piasek Święty…
To jest Polska.
PATRYCJA
Wszystko dokoła:
Dom i przedszkole,
Fabryczne dymy, Ŝelazna kolej,
Kwiaty przy oknie ,
Klon koło bramy,
Słoneczny uśmiech
Kochanej mamy,
I las, co cieniem
Dzieci zaprasza
Wszystko to PolskaOjczyzna nasza.
PATRYK
Ojczyzna nasza to wieś i miasto
I las co szumi piosenkę o zmroku
Obłok i słońce co świeci jasno
ZboŜe co w polu rośnie wysoko.
KONRAD
Ojczyzna nasza to dom i szkoła
I szara wstęga drogi za domem
I wszystko, wszystko, co jest dokoła
Tak bliskie sercu, drogie, znajome.
BARTEK
To mowa, którą od dziecka znamy
To ludzie, których nic nie pokona
Gorącym sercem ciebie kochamy,
Ojczyzno nasza, ziemio rodzona!
STARSZA UCZENNICA
Czy wiecie jaki to znak?
W czerwonym polu biały ptak?
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MACIEJ D.
Wiem- odpowiedział Jędrek mały.
To jest znak Polski: Orzeł Biały.

WSZYSCY RAZEM
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze jest biel i czerwień.
Czerwień to miłość, biel- serce czyste.
Piękne są nasze barwy ojczyste.
STARSZA UCZENNICA
Dziękuję za przygotowany program. Mam nadzieję, Ŝe wszystkim się podobał.
Dzieci wykazały się
umiejętnością recytowania wierszy i śpiewania piosenek. UwaŜam, Ŝe
moŜemy przystąpić do
najwaŜniejszego momentu dzisiejszej uroczystości. Za chwilę dzieci złoŜą
ślubowanie.
UwaŜajcie!
Baczność! Poczet sztandarowy wystąp.
Do Ślubowania!
(Dzieci powtarzają za starszą uczennicą)
Jestem małym Polakiem/ uczę się w szkole polskiej/ przyrzekam uczyć się
pilnie/przyrzekam
szanować wszystkich/ którzy pracują w szkole/po to / aby nam było w niej
dobrze/ będę się starał
być dobrym kolegą/ będę przyjacielem zwierząt i roślin/ chcę swoją nauką i
zachowaniem/ sprawić
radość rodzicom i nauczycielom.
Pasowanie na uczniów przez dyrektora szkoły poprzez dotknięcie ramienia
dzieci olbrzymim ołówkiem.
Zabranie głosu przez p. dyrektor Krystynę Strzelczyk.
Wręczenie upominków przez starsze klasy.
opracowała:
mgr
Ewa Herczyńska
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