
Scenariuszślubowania uczniów klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej w Woli Łużańskiej

1. Termin realizacji: 16. 10. 2001r.
2. Osoba odpowiedzialna za realizację: mgr Alicja Patla
3. Zaproszeni goście: dyrektor szkoły, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego, rodzice,
nauczyciele, uczniowie.
4.Cele:

- uczniowie z odpowiednią intonacją recytują wiersze;
- potrafią zaśpiewać wyuczone piosenki;
- przedstawiają inscenizacje przed widownią;
- znają symbole narodowe;
- umieją przyjąć postawę podczasślubowania;
- głośno i wyraźnie powtarzają słowa przysięgi;
- zdają sobie sprawę z powagi uroczystości.

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI ŚLUBOWANIA

I. Wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu narodowego.
II. Przemówienie dyrektora szkoły.
III. Powitanie uczniów klasy pierwszej przez ucznia klasy szóstej.

Drodzy Mali Przyjaciele!

Dziś kolejny uroczysty dzień w Waszymżyciu.3 września nieśmiali, zakłopotani, trzymani
rękami mam przyszliście do szkoły. Dzisiaj po kilku tygodniach pobytu w szkole, musicie
udowodnić, że można Was pasować na prawdziwych uczniów.

Jeszcze pamiętacie zabawy, zabawki z przedszkola, ale praca w szkole, obowiązki
pierwszoklasisty zacierają obraz tamtych lat.

Miły kolego i koleżanko – pamiętajcie, jesteśmy Waszymi starszymi kolegami, którzy służyć
Wam będą pomocą, gdy szkolneżycie okaże się trudne.

Życzymy Wam samych sukcesów, radości i wspaniałego pierwszegoświadectwa.

IV. Część artystyczna w wykonaniu uczniów.

1. Wiersz w wykonaniu dwóch uczniów klasy pierwszej.

Dziś jest dzień bardzo uroczysty,
Każdy z nas odświętnie ubrany,
Do szkoły przyszły panie i mamy.
Bo dzisiaj właśnie, szkoła,
Przyjmie nas radośnie w swe bramy.

Witamy wszystkich gości
I serdecznie zapraszamy
Na nasz program,
W którym wierszem i piosenką
Naszą szkołę pozdrawiamy.

2. Inscenizacja wiersza„Pierwszaki”



"Pierwszaki"
(wychodzi 6 dzieci)
Dziecko l
Chodzi nadęty mój starszy brat,
jak gdyby wszystkie rozumy zjadł.
Dziecko II
Ja chciałam coś powiedzieć do mojej siostrzyczki,
a ona: "odejdź mała - uczę się tabliczki",
Dziecko III
Tabliczki czekolady?
Dziecko IV
Nie, nie, bez wątpienia.
chodziło jej o tabliczkę, no, tego... mnożenia.
Dziecko V
Mi rzekł kuzyn, co strasznie jest zarozumiały:
"Te, nie rusz komputera, bo jesteś za mały".

Dziecko VI
Słuchajcie, ja mam pomysł, od dziś się nie damy!
Przecież jesteśmy teraz pierwszoklasistami!
Dziecko l, VI
Każdemu, kto jest taki duży, mądry taki,
Dzieci (wszystkie, uczestniczące wślubowaniu) My jeszcze pokażemy, co mogą pierwszaki!

3. Piosenka„ Bo co może mały człowiek” w wykonaniu wszystkich dzieci (kółko)

Chociaż mało mamy lat, tak naprawdę niewiele,
choć lubimy w piłkę grać i pojeździć rowerem,
choć na wszystko mamy czas, tyle zabaw nas czeka...
Wiemy,że każdy z nas, wyrośnie każdy z nas na wielkiego,
wielkiego, na człowieka.
Refren: Bo co może,

co może mały człowiek,
tak jak ja albo ty?
Może pani, a może pan podpowie,
my zgodzimy się z tym.

Na podwórku fajnie jest — można sobie pobiegać, pograć w kapsle,
można też chodzić sobie po drzewach. Można łapać do swych rąk
kolorowe motyle... Albo się ukryć tak, by nikt nie widział nas, i
polecieć do słońca choć na chwilę.

Refren: Bo co może....

4. Zbiorowa recytacja wiersza pt. „Barwy Ojczyste”.
Połowa dzieci – stojące po lewej stronie trzyma w prawej ręce białą wstążkę, pozostali

czerwoną.
Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
Biel jest i czerwień.(dz. podnoszą najpierw wstążkę białą, potem

czerwoną)

Czerwień to miłość,
Biel serce czyste.
Piękne są nasze
barwy ojczyste.(dz. machają wstążkami w górze)



5. Recytacja wiersza„ Kto ty jeste ś” W. Bełzy w formie dialogu dziewczynek z chłopcami.

Dz. Kto ty jesteś? CH. Polak mały.
Jaki znak Twój? Orzeł Biały.
Gdzie Ty mieszkasz? Między swymi.
W jakim kraju? Polskiej ziemi.
Czym ta ziemia? Mą Ojczyzną.
Czym zdobyta? Krwią i blizną.
Czy ją kochasz? Kocham szczerze.
A w co wierzysz? W Polskę wierzę.

6. Indywidualna recytacja wiersza pt.„Ojczyzna nasza”
( Na środek wychodzi troje dzieci z rekwizytami)

Ojczyzna nasza to wieś i miasto,
I las, co szumi piosenkę o zmroku.
Obłok i słońce, coświeci jasno.
Zboże, co w polu rośnie wysoko.

Ojczyzna nasza to dom i szkoła.
I szara wstęga drogi za domem.
I wszystko, wszystko co jest dookoła.
Tak bliski sercu, drogie znajome.

To mowa, którą ode dziecka znamy.
To ludzie, których nic nie pokona.
Gorącym sercem ciebie kochamy
Ojczyzno nasza, ziemio rodzinna.

7. Wiersz pt.„ Kiedy b ędę już duży” w wykonaniu jednego ucznia.

Kiedy będę już duży,
chcę się ludziom przysłużyć,
chcę być dobrym i miły,
by mnie dzieci lubiły,
wyrażać wszystkie słowa
piękną, ojczystą mową,
dużo czytać i umieć,
żeby wszystko rozumieć,
więcej siły mieć, aby
mógł w potrzebie ratować
i z pomocą przyjść słabym.
Chcę być dobrym Polakiem.
Cały tydzień pracować,
a w niedzielę być ptakiem.

8. Piosenka„Taki du ży, taki mały..” w wykonaniu wszystkich dzieci.

Taki duży, taki mały możeŚwiętym być
taki gruby taki chudy może świętym być
taki ja i taki ty możeŚwiętym być
taki ja i taki ty możeŚwiętym być
święty kocha Bogażycia mu nie szkoda

kocha Bliźniego jak siebie samego
święty kocha Bogażycia mu nie szkoda



kocha Bliźniego Jak, siebie samego
taki duży taki mały możeŚwiętym być ...

kto się, nawróci ten się nie smuci
każdy Święty chodzi uśmiechnięty
tylko nawrócona jest zadowolona
każdaŚwięta chodzi uśmiechnięta

taki duży taki mały możeŚwiętym być ...

nic nie potrzebuje zawsze się raduje
bo święta załoga kocha tylko Boga

taki duży taki mały możeŚwiętym być ...

gdzie można dzisiajŚwiętych zobaczyć
są między nami w szkole i w pracy /x2

9. Recytacja wiersza„Mam 7 lat”

Mam 7 lat i jestem wesoła.
Mam 7 lat i czeka na mnie szkoła.
Z nowymi kolegami poznajemyświat,
Oni też mają 7 lat.

Mam tornister, worek i kapcie.
No i chyba już rozpoznacie,
Że jestem uczniem pierwszej klasy’
A dzieci z mojej klasy to są Asy.

10. Wiersz„ Asy” w wykonaniu dziesięciu uczniów.

Czy myślicie o tym czasem kogo można nazwać Asem?

As porządnie jest umyty,
Dba o książki i zeszyty.

As chusteczkę ma do nosa,
Śmieci wrzuca wciąż do kosza.

As nie skarży na kolegów,
Umie równo stać w szeregu.

As „ dzień dobry” mówi pierwszy,
Umie śpiewać, powie wierszyk.

As na lekcji lubi ciszę,
As już trochę czyta, pisze.

Do dziesięciu liczy ładnie
I zagadkę też odgadnie.

Na rysunkach pierwszej klasy
Malowały dzisiaj asy.

Pędzel, farby poszły w ruch,
Każdy As to wielki zuch.



11. Inscenizacja wiersza pt.” Kreda” przez uczniów klasy pierwszej.
( Na środek wychodzi pięcioro dzieci z rekwizytami)

Dziecko I: Pisze kreda po tablicy,
pisze bardzo rada.
Bielutkimi literkami
dzieciom opowiada.

Dziecko II: Tu jest lala./ podnosi do góry wyraz „lala”/
Dziecko III: Tu kot./ podnosi do góry wyraz „ kot”/
Dziecko IV: Tu jest dom /jak wyżej/
Dziecko V: a tu płot /jak wyżej/

Dzieci razem: Gdy się pisać nauczymy.
Słowo tak po słowie.
Szereg liter na tablicy,
więcej nam opowie.

12.Piosenka pt.„ Familijny blues” w wykonaniu wszystkich dzieci.

Śpiewajcie razem nasz dziecięcy.
Śpiewajmy wszyscy nasz dziecięcy blues,
Śpiewając, będziesz rósł
I tańcząc, będziesz rósł.

Śpiewajmy wszyscy razem, klaszcząc w rytmie.
I niech nas będzie więcej,
I choćby sto tysięcy.
Śpiewajmy,śpiewajmy blues, hej!

Śpiewajmy razem mamie, tacie blues,
Śpiewajmy wszyscy mamie, tacie blues
Oni kochają nas i mają dla nas czas.

Śpiewajmy wszyscy razem, klaszcząc w rytmie....

V. Akt ślubowania
/sztandar pochylony, uczniowie klasy pierwszej wyciągają dwa palce prawej ręki w kierunku

sztandaru i powtarzają słowaślubowania za nauczycielem /

Tekst:
„ Jestem małym Polakiem
Uczę się w polskiej szkole.
Chcę swoją nauką i zachowaniem.
Sprawić radość rodzicom i nauczycielom
Oraz mojej Ojczyźnie - Polsce.”

Ślubuj ę

VI. Pasowanie na ucznia.



Dyrektor szkoły wielkim ołówkiem z bliska dotyka prawego ramienia dziecka wypowiadając
formułę „ .......pasuję Cię na ucznia naszej szkoły „

VII. Wr ęczenie legitymacji, emblematów ”Jestem uczniem pierwszej klasy”, oraz upominków dla
pierwszoklasistów.

VIII. Uroczyste zakończenieślubowania, recytacja wiersza

„ Szkoło, szkoło jak się masz
Jesteśmy już uczniami
Oto książka, zeszyt nasz,
Szkolny rok przed nami „

Opracowała: mgr Alicja Patla


