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Scenariusz ślubowania uczniów kl. I 
  
 

Uroczystość ślubowania odbywa się na  korytarzu. Z tej to okazji 
wykonano odświętną dekorację i gazetkę. Napisano hasło” ślubowanie”, 
umieszczono biało- czerwone kwiaty wykonane z krepiny, flagę oraz tekst 
ślubowania. 
 

W uroczystości udział biorą: dyrektor szkoły, nauczyciele wychowawcy, 
rodzice uczniów klasy pierwszej, goście z gminy, rodzice z Rady Rodziców i 
pozostali uczniowie klas 0 – VI. 
 
 
 

                             Przebieg uroczystości 
 

1. Uroczyste wprowadzenie klasy pierwszej 
 
Wchodzą uczniowie klasy pierwszej dwójkami, prowadzą ich starsi uczniowie 
Pierwsza idzie dziewczyna, która dzwoni dzwonkiem. 
2. Wprowadzenie pocztu sztandarowego. 
3.Odśpiewanie hymnu państwowego. 
4. Przemówienie dyrektora szkoły. 
5.Powitanie uczniów klasy pierwszej przez uczennicę klasy piątej.  
  
Drodzy mali przyjaciele.  
     Od pierwszego września tworzycie wraz z nami wielką, szkolną 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. Korzystajcie z naszych szczerych rad i wskazówek. Możecie 
zawsze zwracać się do nas ze wszystkimi trudnymi sprawami. Wiemy, że tych 
może być dużo.  
Mały Kolego, Koleżanko - pamiętajcie, jesteśmy Waszymi starszym 
przyjaciółmi , którzy służyć Wam będą pomocą, gdy szkolne życie okaże się 
trudne.   
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6. Uczennice z klasy piątej egzaminują pierwszoklasistów: 
 
Kochane pierwszaki nie tak łatwo stać się uczniami naszej szkoły, 
Dlatego przygotowaliśmy dla was szereg bardzo trudnych zadań. 
 
               Na początek zadamy wam kilka pytań 
 
Kto jest dyrektorem naszej szkoły? 
- 
Kto wie, jak nazywa się nasza gmina? 
- 
Jakie miasto jest stolicą Polski?    
- 
Jakie kolory ma flaga Polski? 
- 
W jakim miejscu przechodzimy przez ulicę? 
- 
Jak wygląda godło Polski? 
- 
 
                  A teraz mamy dla Was kilka zagadek: 
 
 Gdy go długo nie ma wszyscy narzekają, 
A gdy przyjdzie pod parasol przed nim uciekają? 
 
  
W każdej mieszka klasie, czarne ma oblicze  
Na niej często piszę, rysuję i liczę. 
 
Nie jest kotem a bez strachu po spadzistym chodzi dachu, 
Czarne ręce ma i twarz i ty go na pewno znasz. 
 
Po tablicy biega skacze, 
Kreśląc na niej białe znaki  
Wszyscy ja na pewno znacie  
Czy zgadniecie, kto to taki? 
Ma czerwone nogi i białe piórka 
Przed nim każda żaba do wody daje nurka 
 
Proszę uczniów którzy mają buty zawiązywane na sznurowadła aby rozwiązali 
buty. Na sygnał uczniowie  zawiązują  buty na sznurowadła .  
  
Proszę osoby do pięknego czytania tekstu 
Czytają tekst uczniowie klasy pierwszej. 
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              Ola maluje. Koło Oli lata osa. Ale ta osa uparta. 
              Tata Toli i Emila ma farby. Maluje portret Toli i mamy. 
 
Bardzo ładnie  przeczytaliście. 
 
Teraz musicie poczęstować się sokiem, który tradycyjnie piją pierwszaki na 
ślubowaniu. 
Dzieci piją przygotowany napój 
Czy smakuje wam ten napój, 
Jaki ma smak? 
 
Proszę o występ klasę drugą.( występuje klasa druga) 
Po występie klasy drugiej uczennice z klasy piątej egzaminują 
pierwszoklasistów: 
Czy znacie ten wiersz? 
Pytania czyta uczennica a odpowiadają uczniowie klasy pierwszej 
 
Kto ty jesteś? 
-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. 
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7.  Program artystyczny w wykonaniu klasy pierwszej. 
 
 
Wszystkie dzieci : Do widzenia mamo i burku wesoły, 
                                   Do widzenia tato – idziemy do szkoły! 
 
Robert                  Witaj nam szkoło radosna, 
                               Grająca dzwonkiem, co rano. 
                               Dzień dobry szkoło wesoła. 
                               Lesie i łąko - dobranoc. 
 
Wszystkie dzieci: ( recytacja połączona z gestem) 
                              Idą pierwszaki, dawne maluchy. 
                              Jeden w drugiego to same zuchy. 
                              Buzie umyte i ręce czyste,  
                              każdy na plecach dźwiga tornister 
                              Z bijącym sercem stoją przed szkołą 
 
Pani:                    - Jak im tu będzie? 
Wszyscy: 

- Chyba wesoło! 
 
Piosenka  „Jestem uczniem” 
         Idę do szkoły a ze mną przyjaciele 
         Śpiewam wesoło, bo przygód czeka wiele. 
         Kim ja jestem wie każdy z nas,  
         do pierwszej klasy idę pierwszy raz. 
 
        Niosę tornister i książki i zeszyty                                                      
        W nowym piórniku mam kredki, długopisy. 
        Kim ja jestem wie każdy z nas 
        Do pierwszej  klasy idę pierwszy raz 
 
 
Inscenizacja wiersza „ O pewnym Grzesiu” w wykonaniu dwóch uczniów: 
                Obok książek, do swej teczki 
                wcisnął Grzesio dwie bułeczki. 
                Żadnej w papier nie zawinął, 
                bo mu nagle papier zginął. 
                Dzień był ciepły, w teczce ciasno 
                wypłynęło z bułek masło 
                I na książkach gęsty tłuszcz 
                 Zrobił tysiąc plam i już. 
            Gdy to ujrzał Grześ to zbladł 
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               - Co ja  teraz będę jadł ? 
               - To jest jasne – książki Grzesiu, książki z masłem! 
 
Wiersz „ Nasza klasa” 
Uczeń 1 
         Nasza klasa to jest klasa 
         Nie znajdziecie tu brudasa 
         Wszystko czyste, wszystko świeże 
         Czyste ręce i kołnierze. 
 
Uczeń 2 
        A popatrzcie na zeszyty 
        Każdy zeszyt znakomity 
        I nalepka i okładka 
        Czyściuteńka, świeża, gładka. 
 
Uczeń 3 
       A jak cicho w naszej klasie 
        Mowy nie ma o hałasie 
        Nikt nie gada, nie chichocze 
        Nikt nie ciągnie za warkocze. 
Uczeń 4  
  
         Nikt nie ściąga cudzych zadań 
         Każdy świetnie opowiada 
         Nikt się dąsać nie odważy 
         Każdy uśmiech ma na twarzy. 
 
Uczeń 5 
         A w tej klasie nasza pani 
         My zrobimy wszystko dla niej. 
         Z nami sobie radę da, 
         Bo cudowną klasę ma. 

 
Uczniowie śpiewają piosenkę „ Nasza klasa” z klaskaniem 
 
                           Nasza klasa, pierwsza klasa, 
                           klasa roześmiana. 
                           Jasnym oknem, dużym oknem, 
                           wita nas od rana. 
                          A w tej klasie, naszej klasie 
                           dwie Dorotki, Jaś z Adasiem , 
                           no i Pani taka sama, 
                           jak ciocia czy mama. 
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                          Nasza klasa, pierwsza klasa, 
                          śpiewa bardzo ładnie. 
                          A kto lepiej, kto weselej, 
                          tego nikt nie zgadnie. 
                          Bo śpiewają w naszej klasie 
                          dwie Dorotki Jaś z Adasiem, 
                          no i Pani taka sama  
                          jak ciocia czy mama. 
 
 
   Scenka w wykonaniu trzech uczniów: 
            Wszedł Grześ do sklepiku i stanął przy ścianie: 

- Ja zeszyt poproszę! 
- A jaki mój panie? Czy w kratkę, czy gładki, czy ten z 

linijkami? 
- Ja chciałbym mieć taki, żeby był z szóstkami. 

 
Wiersz „ Kreda” 
Wszyscy: 
  
           Pisze kreda po tablicy 
           Pisze bardzo rada 
           Bielutkimi literkami 
           dzieciom opowiada 
           tu jest lala, tu jest kot 
           tu jest dom, a tu płot 
           gdy się pisać nauczymy, 
           słowo tak po słowie, 
           szereg liter na tablicy, 
           więcej nam opowie. 
 
Piosenka „ Biegnie kreda” 
          Biegnie kreda po tablicy, szur, szur, szur. 
          Zawijasy kreda ćwiczy, szur, szur, szur. 
          Wtem literki hop i zwinnie, uciekają po za linie. 
          Równaj szereg prostuj grzbiet,  
                                                             7. 
                      Rząd literek naprzód bieg szur, szur, szur. 
                       Skacze kreda po tablicy hop, hop, hop. 
                       Kółka i krzyżyki ćwiczy hop, hop, hop. 
                       Wtem cyferki hyc ukradkiem wyskakują poza kratkę. 
                       Równaj szereg, równaj krok, rząd cyferek naprzód skok. 
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Wiersz  
       Uczymy się pisać literki 
        I nie są to wcale zygzaki. 
        Potrafimy już pięknie napisać 
        Najmilszy wyraz – a jaki? 
Dziecko ( podnosi na kartoniku napisaną literę M ) 
        Tu M – litera 
Dziecko  
         Tu A – litera, 
Dziecko  
          A kilka liter słowo zawiera 
          ( w tym czasie podnoszą wyraz mama) 
Dziecko 
           Słowo serdeczne odgadniesz sama. 
           Przeczytaj – mama, powtórz to – mama 
Dziecko  
            Tak samo pięknie już potrafimy 
             Literę T zapisać( podnosi literę T )   
Dziecko  
             Połączmy, więc teraz w rządek te znaki. 
             Powstał nam wyraz – a jaki? 
  
Wszyscy  
              TATA 
Martyna 
           Z mamą i z tatą przez cały rok szkolny 
            z pewnością przejdziemy wytrwale. 
            I choć nas pracy czeka niemało 
            to nie martwimy się wcale.    
Artur 
          Do tego pomagać cierpliwie nam będzie 
           Kochana pani zawsze i wszędzie. 
          Tak się cieszymy, gdy pani co dnia 
           Z uśmiechem wejdzie do nas. 
          Chcemy, by zawsze była pogodna, 
           Miła, zadowolona. 
 
Piosenka „ Polskie ABC ”. 
 Już w przedszkolu dzieci wiedzą, co to Wisła, co to Bałtyk.  
Że na Śląsku leży węgiel, a znów góry to są Tatry.  
Taki polski elementarz, raz zobaczysz i pamiętasz.  
 
Ref: Nasze polskie ABC, każde dziecko o nim wie.  
Wchodzi w głowę, wchodzi w serce jak literka po literce.  
Coraz lepiej czytasz je, nasze polskie ABC.  
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Kiedy będę taki duży, jak na przykład są rodzice.  
Z książek, z kina i z podróży poznam kraju okolice.  
Jak zakładka - Wisły wstążka, no a Polska jest jak książka.  
Ref.  
                  
Dziecko 
          Była sobie lala mała, cztery śmieszne 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. 
Wszyscy  
            Gdy godzina siódma bije 
            Wstaje każdy pierwszak zuch. 
            Zaraz prędko się umyje 
            Mydło, szczotka idą w ruch. 
            Klasa pierwsza się nie spóźnia 
            Chociaż jest najmłodszą z klas 
            Klasa pierwsza się nie spóźnia 
            Zawsze w szkole jest na czas. 
 
Piosenka  „ Puszek okruszek” 
  
Przekonaliście nas, że jesteście zdolni, umiecie ładnie recytować wiersze i 
śpiewać piosenki. Możecie być uczniami naszej społeczności. 
Teraz odbędzie się najważniejszy moment 
 
8. Ślubowanie 
 Do ślubowania:   
   Przekraczając progi tej szkoły  
                                  Ślubuj ę 

- wypełniać sumiennie obowiązki ucznia, 
- uczyć się pilnie, być dobrym kolegą, 
- dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły  

oraz domu rodzinnego, 
- przysparzać dumy nauczycielom i rodzicom, 
- swoim zachowaniem i nauką sprawiać im radość, 
- być dobrym Polakiem i godnie służyć Ojczyźnie 
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      Po ślubowaniu! 
10. Pasowanie na ucznia 
      Baczność! Uczniowie klasy I do pasowania wstąp! 
Do pasowania! 
Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej w Rodnowie. 
Po pasowaniu! 
 
Do społeczności uczniowskiej przyjęto 8 pierwszoklasistów( czytają nazwiska  
                                                                               wręczają dyplomy, upominki)  
  
 11.  Przemówienie rodzica uczniów klasy pierwszej 
 12. Przemówienie uczennicy klasy piątej 
                                                         
        Uśmiechnijcie się, bo w szkole jest radośnie. Cieszymy się, że powiększyła    
        się nasza rodzina. Życzymy Wam samych wzorowych ocen na pierwszym  
         świadectwie.  
        Wychowawczyni życzymy zdrowia, wytrwałości i samych słonecznych dni  
         w pracy. 
13. Wyprowadzenie pocztu flagowego.       
14. Część nieoficjalna:  
- wykonanie pamiątkowych zdjęć klasowych,  
- "słodki poczęstunek" w stołówce szkolnej,  
- sadzenie "drzewka klasowego" przez uczniów i rodziców klas pierwszych. 
 
                                                          Scenariusz opracowała: Irena Biront 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


