
Ewa Popielarz

Nauczycielka nauczania zintegrowanego
w Szkole Podstawowej nr 1 Trzemesznie

Program uroczystości pasowania na ucznia klasy I

1. Powitanie zebranych przez wychowawczynię.

2. Wejście pocztu sztandarowego i odśpiewanie hymnu.

3. Słowo p. dyrektor do pierwszaków.

4. Pokonywanie bram – mówienia,pisania, liczenia, czytania.

5. Pasowanie na ucznia za pomocą dotknięcia ołówkiem przez p. dyrektor

- wręczenie bukietów.

6. Uroczysteślubowanie na sztandar.

7. Przypięcie tarczy.

8. Wręczenie dyplomów.

9. Życzenia od rodziców. Rozdanie upominków.

10. Życzenia od uczniów klasy II – rozdanie zakładek do książek.

11. Zaproszenie na część artystyczną.

12. Podziękowanie za uwagę, życzenia wszystkiego dobrego dla pierwszaków i

rodziców, podziękowanie nauczycielom wspomagającym imprezę.

13. Zaproszenie na wspólną herbatę.

Ad. 1

Dzień dobry. Spotkaliśmy się dzisiaj na uroczystości „Pasowania na

ucznia klasy I”. Witam serdecznie przybyłych gości: p. Burmistrza, p. Dyrektora

Obsługi Szkół, witam też naszą panią dyrektor, wszystkich nauczycieli, rodzi-



ców i uczniów, a szczególnie dzieci z kl. I, które dziś złożą uroczysteślubowa-

nie.

Ad. 2

Proszę o powstanie, wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu.

Ad. 3

Oddaję głos pani dyrektor.

Ad. 4

Dzieci z pałączkami proszę na scenę. Zanim staniecie się prawdziwymi

uczniami naszej szkoły musicie mi odpowiedzieć na kilka pytań.

• Czy chcecie się nauczyć naszej pięknej mowy ojczystej?

• Czy chcecie się nauczyć kształtnie pisać?

• Czy chcecie się nauczyć sprawnie liczyć?

• Czy chcecie się nauczyć czytać ciekawe książeczki?

Przed Wami „bramy” mówienia, pisania, liczenia i czytania.

Pokonajcie te trudności. (Dzieci przechodzą pod specjalnymi pałączkami).

Jeśli tak szybko wszystkiego się nauczycie, jak szybko pokonaliście te bramy, to

nie będę miała wiele pracy.

Brawo!

Ad. 5

Teraz proszę p. Dyrektor, aby pasowała dzieci na uczniów klasy I.

Ad. 6

Proszę wszystkich o powstanie. Dzieci złożą uroczysteślubowanie.

Do ślubowania!

Ja uczeń klasy I

Szkoły Podstawowej nr 3

ślubuję uroczyście:

być dobrym i zgodnym kolegą,

punktualnie przychodzić do szkoły,

szanować przybory szkolne i własne.



Obiecuję sumiennie się uczyć

i być dobrym dzieckiem w rodzinie.

Poślubowaniu.

Ad. 7

Przypięcie tarczy.

Ad. 8

Pamiątką z dzisiejszejuroczystości będzie dyplom pasowania na ucznia

klasy I.

Ad. 9

A teraz niespodzianka.

Dziś dla dzieci z klasy I nadeszły specjalneżyczenia (wejście listonosza i

przekazanie wychowawczyni telegramu od rodziców).

Ad. 10

Życzenia od uczniów klasyII – rozdanie upominków.

(W tym czasie klasa IV rozdaje papierowe koszyczki wszystkim nauczy-

cielom)

Ad. 11

Teraz uczniowie klasy I zapraszają na część artystyczną.

Plan części artystycznej:

1. WierszŚwięto szkoły.

2. WierszPowitanie pierwszej klasy.

3. WierszPierwszak.

4. WierszIdziemy do szkoły pierwszy raz.

5. WierszMam mundurek.



6. WierszKasia.

7. PiosenkaDostał Jacek elementarz.

8. WierszNie płacz lalko.

9. WierszRóżowy miś.

10. WierszAla i lale.

11. PiosenkaChodź kolego.

Spis wierszy.

Święto szkoły

Zadzwonił nasz dzwonek wesoło:

– Dziś twe święto, kochana szkoło!

I zagruchał białopióry gołąb:

– Witaj, witaj nam szkoło.

Potem rzekły starsze dzieci uroczyście:

– Witajcie nam pierwszoklasiści!

Dzisiaj dla was mówimy wiersze,

Wam składamyżyczenia najszczersze!

Powitanie pierwszej klasy.

Wszystko, wszystko

dziś dla pierwszej klasy

uśmiech słońca,

kolorowe astry.

I ten wierszyk,



który starsze dzieci

dla pierwszaka

mówią z pamięci.

Chodźcie śmiało

do szkoły, pierwszacy,

do zabawy wspólnej,

do pracy.

Szkoła drzwi swe

otwiera gościnnie,

szkoła dzisiaj

serdecznie was przyjmie!

Dokąd Janek się śpieszy?

Był drewniany płot, w płocie była drewniana furtka. Przez tę furtkę wybiegł ra-

no Janek. Poprawił tornister i spojrzał na pachnący jesienią sad.

Pod ciężarem złotych jabłek

gnie się jabłoń rozłożysta.

Prosi chłopca na owoce,

zda się mówić – Jasiu, przystań!

Myśli Janek. Nie mam czasu,

dziś zatrzymać się nie mogę.

I choć cały sad go wabił,

prosto drogą raźno pobiegł.



Ponad drogą wśród zieleni

płonie w słońcu jarzębina.

Chłopiec spojrzał – Jaka piękna!

Lecz się także nie zatrzymał.

Jak myślicie, dokąd Janek spieszył się w jesienny ranek?

Piosenka pt. „Jabłko”

Pierwszak

Jestem bardzo wesoły,

bo już idę do szkoły.

Piaskownicę zostawiam bezżalu.

Książki niosę w tornistrze,

od czystości aż błyszczę.

Przecież jestem już Pierwszak,

nie Maluch.

Mam mundurekśliczny nowy,

granatowe wstążki.

Mam tornister, a w tornistrze

same nowe książki.

Minę także mam nowiutką,

taką szkolną minę,



bo do szkoły właśnie idę

na ósmą godzinę.

Zaraz przyjdą dzieci,

zaraz się spotkamy,

wcale się nie boję

i nie trzymam mamy.

Idziemy do szkoły pierwszy raz.

Pierwszaki zupełnie nowi.

Ciekawym okiem każdy z nas przygląda się sąsiadowi.

On także nowy. Tak jak ja.

Może się z nim zaprzyjaźnię?

Gdy razem idą pierwszaki dwa

zaraz im robi się raźniej.

A w szkole na nas czeka

rzecz nowa

obowiązek

I coraz mniej zabawek

i coraz więcej książek

I choć może trudniejsze będą nasze lata

otworzy się nam wielka, ciekawa księgaświata.

Kasia

Przez wieś idzie dróżką



Kasia uśmiechnięta.

− Co masz, Kasiu w teczce?

− Nowy elementarz

− Piękny, kolorowy

− Będę go szanować,

żeby książka była cały rok jak nowa!

Nie płacz lalko

Nie płacz, lalko, bardzo proszę,

nie płacz tak.

Ja rozumiem,że ci mamy będzie brak.

Lecz na mamę szkoła czeka.

Nie płacz już.

Nim powrócę, pośpij sobie,

Oczki zmruż.

Ala i lale

Była sobie Ala mała.

Czteryśmieszne lale miała

Ani małe, ani nowe,

Cztery lale gałgankowe

Posłuchajcie teraz dalej.

Chciała Ala uczyć lale



i cyferek i literek.

Chciała uczyć lale cztery.

Dobrze uczą się trzy lale,

Ale czwarta nie chce wcale.

Ala martwi się i żali

Co wyrośnie z takiej lali?

Różowy miś

Miś różowy, miś pluszowy

zbuntował się dziś.

Chce iść dzisiaj też do szkoły

tak, jak chodzi Krzyś.

Wziął Krzyś Misia w obie ręce:

„Po co pójdziesz tam”?

− Będę bawił się wesoło

i nie będę sam.

Gdy tak prosisz, to już chyba

zabiorę cię dziś.

I tak co dzień już do szkoły

chodzi z Krzysiem miś.

Idzie Jaś, idzie Staś, idzie też Marysia.

Wszyscy dziś grzeczni są i nie tylko dzisiaj.

Tup, tup, tup, tup, tup, tup



do szkoły daleko wędrują,

hop, hop, hop, hop, hop, hop,

lekko podskakują.

Piosenka “Chodź kolego”


