
    Pasowanie na ucznia to jeden z ważniejszych momentów w życiu dziecka i rodziców. 
Imprezy takie wcale nie muszą być sztywne, lecz takie, które uczą, bawią i wzruszają. 
Dziecko, które ma dopiero 7 lat najczęściej nie rozumie tekstu przyrzeczenia i uczy się go 
mechanicznie na pamięć. Przeważnie traktuje to przyrzeczenie jako „wierszyk”. 
    Opracowałam taki scenariusz, aby moi uczniowie „drogę do szkoły” pokonali w sposób 
wesoły, jednocześnie czując, że w ich życiu dzieje się coś ważnego. 
 
 

                            PASOWANIE  NA  UCZNIA 
                               „BILET  DO  SZKOŁY” 
                             Scenariusz imprezy- opracowała  Anna  Przybylska 
 
 
Dzieci klasy I ustawione na scenie. Osoba prowadząca wita wszystkie pierwszaki, rodziców, 
dyrekcję ,zaproszonych gości-przedstawicieli Rady Rodziców oraz przybyłe klasy II i III 
wraz z wychowawczyniami. 

• Za chwilę wyruszymy w daleką podróż, podczas której dowiemy się, czy wszystkie 
dzieci mogą być pasowane na uczniów. W czasie podróży trzeba mieć bilet. Wy 
również będziecie go mieli, by zaliczyć poszczególne stacje(klasa otrzymuje duży 
bilet). Po zakończonej podróży pani Dyrektor sprawdzi bilet i oceni, czy wszyscy 
mogą być pasowani. 

 
Podróż rakietą 
• Pierwszy przystanek na trasie naszej podróży znajduje się na innej planecie. W jaki 

sposób możemy się tam dostać? 
Uczniowie: RAKIETĄ(uczniowie wykonują pląs-okrzyk „RAKIETA”- w tle odgłos 
startującej rakiety). 

PLANETA NUTKOWA  
 Na środek Sali wybiegają „nutki”- dziewczyny z klasy IV-i mówią: 

Witajcie na PLANECIE NUTKOWEJ. Mieszkańcy tej planety bardzo lubią śpiewać i słuchać 
piosenek. Aby zaliczyć zadanie, musicie zaśpiewać nam piosenkę. 

Pierwszaki śpiewają piosenkę: „POŻEGNANIE  PRZEDSZKOLA” 
ZALICZENIE: Zadanie wykonane-otrzymujecie od NUTEK nalepkę (nutkę), którą 
przyklejacie na swoim bilecie. 
 
         Podróż samolotem 

• Następna planeta jest bliżej. Polecimy na nią samolotem(taniec integracyjny-
„Samolot” przy muzyce). 

PLANETA LITERKOWA  
Na środek sali wybiegają uczniowie klasy IV z przypiętymi literami na plecach i mówią:  
               Dzień dobry. Wylądowaliście na PLANECIE LITERKOWEJ. Mieszkają tu litery, 
które bardzo nie lubią samotności. Chcą z innymi literami tworzyć wyrazy. Pomóżcie im. 
Dzieci klasy I podzielone na grupy układają wyrazy, np.: ŁAWKA, NOTES,  KREDA, 
GUMKA i odczytują pozostałym. 
ZALICZENIE:  Zadanie wykonane- dostajecie nalepkę z literą klasy- B(dzieci przyklejają ją 
na bilet). 
 
          
 



 
            Podróż pociągiem 

• Na kolejną planetę dojedziemy pociągiem. Poprowadzi was kolejarz 
(czwartoklasista-maszynista a za nim ustawieni w pociąg pierwszoklasiści poruszają 
się rytmicznie śpiewając- „Jedzie pociąg z daleka…” 

PLANETA  CYFERKOWA  
Na środek sali wbiegają czwartoklasiści. Trzymają tabliczki z cyframi i mówią: 
              Jesteście na PLANECIE CYFERKOWEJ. My mieszkańcy, lubimy liczyć. Lubimy też 
ruch. Wasze zadanie będzie następujące: pokażę wam cyfrę, np. 4 i do tego jakiś ruch, np.  
tupnięcie, a wtedy wy musicie tupnąć 4 razy. 
POKAZUJĘ:6+podskok, 
                     5+klaśnięcie, 
                     4+przysiad, 
                     3+pajacyk. 
ZALICZENIE:  Zadanie wykonane- otrzymujecie nalepkę-cyfrę 7-numer waszej sali 
lekcyjnej (dzieci przyklejają 7-kę na bilet). 
   
 
              Podróż statkiem 

• Kolejna planeta położona jest na drugim brzegu. Będziemy płynąć statkiem-
żaglowcem. Na całe szczęście zrywa się wielki wiatr. Naśladujcie moje ruchy i 
powtarzajcie: „Żagle wciągnij na maszt-złap za koło sterowe-hej, ho, śmiało steruj-
do Brazylii albo Peru-hej, ho”. 

PLANETA BARW  
Na środek wybiegają uczniowie klasy IV w kolorowych pelerynach i mówią: 
                Jesteście na PLANECIE BARW. Lubimy tu rysować i malować. Jeżeli znacie kolory, 
to na pewno poradzicie sobie z kolejnym zadaniem. Dostaniecie arkusz papieru i kolorowe 
paski różnej długości. Stwórzcie z tych pasków tęczę i przyklejcie na arkusz. 
ZALICZENIE: Zadanie wykonane- naklejcie na bilet nalepkę z paletą malarską. 
 
 
                Podróż piechotą 

• Ostatnią planetą na naszej trasie podróży jest PLANETA PRZYJAŹNI. Jest niedaleko 
stąd, więc dojdziemy na nią pieszo, każdy ze swoim przyjacielem. Staniemy parami , 
jedna za drugą i wędrujemy(dzieci maszerują –w tle słyszalna piosenka o przyjaźni). 

PLANETA PRZYJA ŹNI 
Jesteśmy na PLANECIE PRZYJAŹNI. Proszę, aby każda grupa kolejno pokazywała plakat ze 
swoim hasłem o przyjaźni i głośno je powiedziała. 
Uczniowie czytają grupami hasła: 

1. Czy to słońce, czy to deszcz, 
z przyjacielem lepiej jest. 
 

2. Przyjaciel widzi więcej, 
bo, zawsze patrzy sercem! 
 

3. Świątek, piątek czy niedziela, 
dobrze jest mieć przyjaciela! 
 

4. Wesoła Twoja twarz,  
              gdy przyjaciela masz! 



ZALICZENIE:  Zadanie wykonane- otrzymujecie serce-symbol przyjaźni, które naklejacie 
na bilet. 
 

• A teraz proszę PANIĄ DYREKTOR, by oceniła, czy wszystkie dzieci mogą być 
pasowane na ucznia. 

• OCENA. 
• Proszę wszystkich o powstanie-POCZET FLAGOWY WPROWADZIĆ!- 

BACZNOŚĆ- DO HYMNU. 
• DO ŚLUBOWANIA-powtarzajcie za mną: 
               
                              ŚLUBUJĘ  BYĆ  DOBRYM  POLAKIEM, 
                              DBAĆ  O  DOBRE  IMIĘ  KLASY  I  SZKOŁY. 
                              BĘDĘ  UCZYĆ  SIĘ  W  SZKOLE  JAK  KOCHAĆ 
                              OJCZYZNĘ, JAK  DLA  NIEJ  PRACOWAĆ  KIEDY 
                              UROSNĘ! BĘDĘ  SIĘ  STARAĆ  BYĆ  DOBRYM  KOLEGĄ, 
                              SWYM  ZACHOWANIEM  I  NAUKĄ  SPRAWIAĆ  RADOŚĆ 
                              RODZICOM  I  NAUCZYCIELOM. 
 

• PO  ŚLUBOWANIU-POCZET  FLAGOWY  WYPROWADZIĆ. 
• Panią DYREKTOR proszę o pasowanie tych dzieci na uczniów. 
• PASOWANIE oraz wręczanie dyplomów. 
• GRATULACJE od SAMORZĄDU SZKOLNEGO oraz RADY  

RODZICÓW(wręczanie drobnych upominków). 
• WYSTĘPY klas II i III dla klasy I jako prezent z okazji PASOWANIA NA UCZNIA 

–wręczenie klasie I drobnych upominków własnoręcznie wykonanych. 
• POCZĘSTUNEK dla wszystkich gości oraz klasy I, II i III. 

 


