
Opracowała: IRENA WÓJCIK – SŁONINA 
 

PROPOZYCJA SCENARIUSZA ŚLUBOWANIA UCZNIÓW 
KLAS PIERWSZYCH 
 
                         I. CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA: 
 
Miejsce: sala gimnastyczna, uczniowie stoją w półkolu. 
Dekoracja: afisze z elementarzami Falskiego oraz „Wesołej Szkoły”, napis powieszony nad 
pierwszoklasistami: „Witaj pierwsza klaso”, baloniki z imionami uczniów. 
 
1. Piosenka pt. „Czarne jagódki” (taniec w kole dzieci – „Jagódek”) 
     
I.  Jesteśmy jagódki,                                     Ref.   A kiedy dzień nadchodzi, 
        Czarne jagódki,                                                   dzień nadchodzi, 
        Mieszkamy w lesie wysokim.                             Idziemy na jagody,  
        Oczka mamy czarne,                                           na jagody. 
         Buźki granatowe,                                                A nasze czarne serca, 
        A spódniczki są zielone                                       czarne serca, 
         i seledynowe.                                                       Biją nam radośnie, 
                                                                                      bum tra – la – la – la ! 
 
2. „Jesień” (inscenizacja PANI JESIEŃ). 
                    
                    Pachnie siano, koniczyna, 
                      babie lato z wiatrem leci. 
                      A ja, wrzesień, list zaczynam, 
                      ciepły list do wszystkich dzieci. 
 
                      Chcę wam życzyć na początek, 
                      by nauka szła jak z płatka, 
                      żeby tyle było piątek, 
                       ile pszczół na polnych kwiatkach. 
 
                      Żeby pochwał było tyle, 
                      ile szyszek w gęstym borze, 
                      żeby w szkole było milej 
                      niż nad rzeką lub nad morzem.                            Lecz niestety nie ma w sklepie 
                                                                                                    różdżek drogich, ani tanich... 
                      Długopisy, wszystkie pióra                                  Może wy umiecie lepiej 
                      niechaj piszą mądrze, ładnie                                 jakoś pomóc swojej pani? 
                      i niech skrzypią tak jak żuraw, 
                      kiedy błąd się gdzieś zakradnie. 
 
                      Promień słońca niech ukradkiem 
                      wejdzie w każdy szkolny zeszyt, 
                      bo kto taką ma zakładkę, 
                      tego każda lekcja cieszy! 
  
                      Każdej pani z każdej klasy 
                      dałabym różdżkę do kieszeni, 
                      żeby kłótnie i hałasy 
                      w śpiew słowika mogła zmienić. 
 
 



 
3. Piosenka pt. „Jedzie pociąg” (inscenizacja). 
              
            Jedzie pociąg z daleka, 
             Ani chwili nie czeka, 
             Ani chwili nie czeka 
             I przed nami ucieka. 
                          Jedzie pociąg z daleka 
                          Ani chwili nie czeka, 
                          Konduktorze wesoły 
                          Zabierz nas dziś do szkoły. 
                                       Rozśpiewane wagony 
                                       Wiozą dzieci do szkoły, 
                                       Morze, góry, jeziora, 
                                       Wszystko znika dokoła. 
 
4. Rymowanka (dziecko pokazuje na afisz z „elementarzem”): 
                   
                      „- O! Co tu mamy?! 
                       Elementarz mojej mamy! 
                       Mama z niego się uczyła. 
                       Rząd literek wydobyła.” 
 
5. „Książeczka”. 
                          * 
              *                     * 
                Na niebie jasny księżyc, 
                 A wyżej milion gwiazd. 
                 Zaczarowana bajka,                                                    Książeczka cię powiedzie 
                 Zaczarowany świat.                                                    Na strome szczyty skał, 
                           Gdzieś w samym sercu kniei                            Z niej możesz się dowiedzieć 
                            W twardy sen zapadł miś,                               Gdzie niedźwiedź zimą spał. 
                            Śpią małe krasnoludki                                     Jak świerszczyk grał na skrzypcach 
                            I Jaś z Małgosią śpi.                                        Jak morzem płynął śledź, 
                                                                                                     I co zrobiła Wikcia,    
                                                                                                     By same piątki mieć. 
                                                                                                     Więc chroń i szanuj książki 
                                                                                                     I kartek nie rwij też, 
                                                                                             Wpierw dobrze umyj rączki, 
                                                                                             A potem książki bierz. 

          Wiersz „Książeczka”                                                
          W książeczce płynie rzeczka, 
           W książeczce szumi las. 
           W prześlicznych tych książeczkach  
           Tysiące przygód masz.       
 
6. „Bambo”- Julian Tuwim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7. „Pierwszaki”. 
              Hanna Łochocka  
  
                         * 
                   *           *   
          My tu przyszliśmy                                               Gdzie nasza klasa? 
          pierwszy raz.                                         Tu. Pierwsza A, 
          Pierwszaki.                                         a pierwsza B     
       Zupełnie nowi.                                                     zaraz obok.    
          Niepewnie                                                             do której wejdzie on? 
          wchodzi każdy z nas,                                            Tam, gdzie ja? 
          przygląda się                                                          Tak? Więc 
       sąsiadowi.                                           będziemy ze sobą.   
 
          Ten także nowy.                                                     Tamci koledzy 
           Tak jak ja.                                                              z wyższych klas, 
           Może się z nim                                                       od dawna znają się 
           zaprzyjaźnię?                                                         wszyscy. 
           Gdy razem idą                                                        My – nie. 
           pierwszaki dwa,                                                      I to już łączy nas: 
           od razu robi się                                                       Pierwszaki –  
            raźniej.                                                                   więc sobie bliscy.   
 
8. Piosenka pt. „Ćwierkają wróbelki” ( z inscenizacją „Marysi”). 
 
9. Inscenizacja wiersza pt. „Kasia”. 
    ( Na środek wychodzi troje dzieci z pierwszej klasy – dziewczynka ma na plecach tornister) 
     
    Narrator:                Przez wieś idzie dróżką 
                                   Kasia uśmiechnięta. 
                                   (podchodzi do niej chłopiec i mówi:)  
    Chłopiec:                Co masz Kasiu w teczce? 
    Dziewczynka:         Nowy elementarz (pokazuje nową książkę) 
                                    Piękny, kolorowy. 
                                    Będę go szanować, 
                                     żeby  książka była 
                                    cały rok jak nowa. 
 
10. „Pierwszak”.   
            
            „Pierwszak” 
      Jestem bardzo wesoły, 
      Bo już idę do szkoły. 
      Piaskownicę zostawiam bez żalu. 
      Książki niosę w tornistrze, 
      Od czystości aż błyszczę. 
      Przecież jestem już pierwszak 
                       Nie Maluch. 
                            (M. Niwińska) 
 
11. Inscenizacja wierszy: 
            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 (podnosi literę A) 
             Tu A – litera, 
Dziecko 
              A kilka liter słowo zawiera. 
              (w tym czasie dzieci podnoszą litery M i A) 
Dziecko 
              Słowo serdeczne odgadniesz sama. 
              Przeczytaj – (wszyscy) mama 
              Powtórz to – (wszyscy) 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 ? (dzieci podnoszą pozostałe litery) 
Wszyscy 
               TATA 
     Dziecko 
                   Z mamą i tatą przez cały rok szkolny 
                   Z pewnością przejdziemy wytrwale. 
                   I choć nas pracy czeka niemało 
                   To nie martwimy się wcale. 
     Dziecko 
                   Do tego cierpliwie pomagać nam będzie 
                   Kochana pani zawsze i wszędzie. 
     Dziecko 
                   Tak się cieszymy, gdy pani co dnia 
                   Z uśmiechem wejdzie do nas. 
                   Chcemy, by zawsze była pogodna, 
                   Miła, zadowolona. 
     Dziecko 
                   Każdy uczeń, zawsze do szkoły 
                   Z chęcią niech chodzić chce. 
                   Wśród zajęć szkolnych pogodny, wesoły 
                   Niechaj dowie się, że: 
     Dziecko    (wychodzi do przodu) 
                   Wielka, szeroka jest ziemia: 
                   Oceany, jeziora głębokie, 
                   Przestrzenie i dal nieprzebyta, 
                   Że trudno ogarnąć ją wzrokiem. 
     Dziecko     (trzymając elementarz podchodzi do dziecka poprzedniego) 
                   A do tych lądów dalekich 
                   Droga się wije jak wstążka. 
                   Każdy pójść może tym szlakiem. 
                   Drogowskaz nazywa się –  
     Wszyscy 
                    KSIĄŻKA 
 
 
 
 
 
 
 



12. „Księga” 
              
               Wincenty Faber 
                      
                       Księga   
                 Po raz pierwszy 
                 Idziemy do szkoły, 
                 Pożegnaliśmy 
                 Zabawki przedszkola... 
                 Czy jest wśród nas 
                 Może ktoś taki, 
                 Co w przedszkolu 
                 Pozostać by wolał? 
 
                 A w szkole na nas czeka 
                 Rzecz nowa: 
                 Obowiązek.  
                 I coraz mniej zabawek, 
                 I coraz więcej książek. 
   
                 I choć może 
                 Trudniejsze będą 
                 Następne nasze lata, 
                 Otworzy się nam wielka, 
                 Ciekawa księga świata. 
 
13. Piosenka pt. „Dostał Jacek elementarz” (inscenizacja Jacka z elementarzem) 
              
14. Inscenizacja wierszy: 
 
     Dziecko 
                  Mam dopiero siedem lat, 
                  Jestem jeszcze mały. 
                  Gdy dorosnę – tak jak brat, 
                  Kraj nasz poznam cały. 
     Dziecko 
                   Poznam kiedyś morski brzeg, 
                   Okrętem popłynę. 
                   Poznam Wisły naszej bieg, 
                   Miasta przy niej słynne. 
 
                                Moja siostra w piątej klasie, 
                                W trzeciej klasie jest mój brat. 
                                A ja jestem uczniem pierwszej, 
                                Bo mam tylko siedem lat. 
                                      I tak sobie obiecuje: 
                                      Od początku równy krok. 
                                      Muszę przejść do drugiej klasy, 
                                      Mam przed sobą cały rok! 
                                            W naszej klasie, pierwszej klasie, 
                                            Wre nauka, praca wre. 
                                            Koleżanki i koledzy 
                                             W pracy prześcigają się. 
                                                  Wszyscy myślą i pracują, 
                                                   Przez ten pierwszy szkolny rok. 
 
 
                                                          Gdy przeminie lat dziesiątek, 
                                                          A przeminie, że aż ha. 



                                                          Naliczymy samych piątek 
                                                          W naszej klasie milion, dwa... 
 
 
 
 
15. Piosenka pt. „Kapela Jasia” (inscenizacja ruchowa dzieci oraz dźwięki instrumentów) 
 
                            I. Zebrał piękną Jaś kapelę, 
                                Jakiej w świecie jest niewiele. 
                                Są tam skrzypce, są tam basy, 
                                Cóż to będą za hałasy. 
                            Ref. Dylu, dylu na badylu, 
                                    Firli, firli, plum, plum, plum, 
                                    Fiku – miku na patyku, 
                                    Trala la, la, bum, bum, bum. 
                                                            (2x) 
 
16. „Literki” 
 
                    Władysław Broniewski 
 
                         Literki 
       Raz literki w abecadle                                 O toczyło się, toczyło, 
       Chciały się zabawić                                     aż w kałamarz wpadło. 
       I kłóciły się zajadle,                                     Tak o miejsca się kłóciło 
       Jak by się ustawić.                                       Całe abecadło. 
 
       A krzyczało: chcę być pierwsze!                 Nagle słychać głosik Anki. 
       Ale B nie chciało,                                         „Cicho mi w tej chwili! 
       C i D zgubiły wiersze,                                 Marsz literki do czytanki, 
       E pod stół zleciało,                                       jak was ustawili!” 
 
17. Piosenka pt. „Biegnie kreda po tablicy” (kaseta) 
 
18. „Dyżurny Ptyś” (inscenizacja) 
 
Czy wiecie, dzieci, kto to jest Ptyś,                 We wtorek krzyknął: 
To  Ptyś dyżury ma od dziś.                             – Cóż to za kram! 
                                                                         Ja was nauczę! 
Kto odpowiada dziś za klasę?                          Ja wam dam! 
- Alojzy Ptyś. Alojzy Ptyś.                              Tylko... dziś mało czasu mam! 
Kto zajęć ma dziś całą masę?                          W środę się wezmę do roboty... 
- Alojzy Ptyś. Alojzy Ptyś.                              Lecz w środę brakło mu ochoty... 
Kto ma uważać, oczywista,                             W czwartek powiedział: 
Żeby tablica była czysta,                                 - Dziś mam mecz, 
Żeby przewietrzyć klasę szkolną,                    jak mecz – to wszystko idzie precz. 
Nie robić tego, co nie wolno,                           W piątek do klasy z piłką wlazł 
Nie hałasować,                                                 i bawił się nią cały czas. 
Nie tłuc szyb,                                                   W sobotę znów narobił szumu: 
Z akwarium nie wyjmować ryb...                    – Wreszcie nauczę was rozumu –  
Nie brudzić nowych map łapami                     od następnego już  tygodnia, 
Stołów nie znaczyć ołówkami...                      porządek w klasie będzie co dnia! 
Kto na to ma uważać dziś? 
- Alojzy Ptyś. Alojzy Ptyś. 
 
A Ptyś jak Ptyś. Nie mrugnie ani 
I w ławce bawi się znaczkami... 



 
                                           I rzeczywiście... 
                                           Bez przechwałek 
                                           Zaraz w następny poniedziałek 
                                           Wszystko w klasie się odmieniło... 
                                           Porządek był, 
                                           Że spojrzeć miło: 
                                           Czysta tablica, 
                                           Świeża kreda, 
                                           Podlany fiołek 
                                           I rezeda... 
                                           Nie znajdziesz w klasie nic brudnego, 
                                           Sprzątnięte śmieci, 
                                           Starty pył... 
                                           Czy domyślacie się dlaczego? 
                                           Bo 
                                             Inny 
                                               Już  
                                                 Dyżurny 
                                                   Był! 
 
19. Piosenka pt. „Jestem uczniem”  (kaseta) 
                                („Kim ja jestem....”) 
 
20. „Powitanie pierwszej klasy” (uczniów 2-3 kl. IV) 
 
         Czesław Janczarski 
 
                  Powitanie pierwszej klasy 
 
           Zaszumiały drzewa przed szkołą: 
           Witaj, pierwsza klaso! 
           I zagruchał srebrnoszary gołąb: 
           Witaj, pierwsza klaso! 
 
           Słoneczniki za płotem się złocą: 
           Witaj, pierwsza klaso! 
           A i wróble w jaśminie świergocą: 
           Witaj, pierwsza klaso! 
  
           Wszystko, wszystko 
           Dziś dla pierwszej klasy: 
           Uśmiech słońca, 
           Kolorowe astry. 
 
           I ten wierszyk, 
           Który starsze dzieci 
           Dla pierwszaków 
           Mówią z pamięci. 
 
           Chodźcie śmiało 
           Do szkoły, pierwszacy, 
           Do zabawy wspólnej, 
           Do pracy. 
 
           Szkoła drzwi swe 
           Otwiera gościnnie. 
           Szkoła dzisiaj 
           Serdecznie was przyjmie! 



 
 

                                   II. ŚLUBOWANIE: 
 
1. Tekst ślubowania (uczniowie ślubują na sztandar szkoły): 
 
          Przyrzekam uczyć się pilnie. 
          Przyrzekam szanować wszystkich, 
          Którzy pracują w szkole po to, 
          Aby nam było w niej dobrze. 
          Będę się starał(a) być 
          Dobrym(rą) kolegą(koleżanką). 
          Będę przyjacielem zwierząt i roślin. 
          Chcę swoją nauką i zachowaniem 
          Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom 
          Oraz mojej Ojczyźnie – Polsce. 
 
2. Pasowanie „ołówkiem” pierwszoklasistów na uczniów szkoły. 
 
3. Wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków przez wychowawcę oraz uczniów kl. VI. 
 
4. Wspólna fotografia oraz poczęstunek.  
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