
Scenariusz ślubowania klasy pierwszej szkoły podstawowej

1. Powitanie
Narrator: Już minęło kilka tygodni, odkąd staliśmy się uczniami szkoły
podstawowej. Dzisiaj chcemy wam przedstawić poprzez piosenki, muzykę i
wiersze nasz świat- świat pierwszoklasisty.
Nauczyliśmy się wielu rzeczy i poznaliśmy siebie nawzajem.
Choć czasem się kłócimy, to jednak bardzo się lubimy.
2. Recytacja wiersza przez ucznia klasy 5 lub 6:
Idą pierwszaki dawne maluchy
Jeden w drugiego te same zuchy.
Buzie umyte i ręce czyste.
Każdy na plecach dźwiga tornister.
Z bijącym sercem stoją przed szkołą
Jak im tu będzie?  -  chyba wesoło(odpowiadają uczniowie klasy pierwszej)
3.Dwóch lub trzech uczniów recytuje wiersz:
My uczniowie pierwszej klasy
Chodzimy do szkoły.
My urwisy, ananasy,
Każdy z nas wesoły.

Dźwięczy dzwonek, dźwięczy,
Na lekcje nas wzywa.
Każdy pierwszak z raźną miną
Do klasy przybywa.
4.Śpiewanie piosenki „Jestem uczniem” z akompaniamentem.
5.Trzy dziewczynki recytują wiersz:

dziewczynka 1
Dzisiaj rano wcześnie wstałam,
By zdążyć do szkoły.
Już z daleka usłyszałam
Szum i gwar wesoły.

Dziewczynka 2
Usiadłyśmy razem z Asią
Na małych krzesełkach.
Rozglądamy się po klasie,
Jaka piękna, wielka.

Dziewczynka 3
Jest tablica, kwiatów rządek



I regał z książkami.
By tu zawsze był porządek,
Zadbamy już sami.

6. Chłopcy recytują wiersz „Koledzy”
chłopiec 1
Tak się nudziłem, gdy byłem sam.
A teraz kilku kolegów mam.

Chłopiec 2
Co dzień od rana czekam tej chwili,
 Gdy będą ze mną koledzy mili.

Chłopiec 3
Wspólna zabawa zawsze się uda.
Już teraz nie wiem co to jest nuda.

Chłopiec 4
Dobrze nam razem, słońce czy deszcz.
Czy i ty z nami bawić się chcesz?

7.Uczniowie klasy pierwszej śpiewają piosenkę: „Biegnie kreda po tablicy”

8.Uczeń z klasy 6:
Teraz pierwszoklasiści przedstawią wam zasady, które poznali podczas krótkiej
nauki w naszej szkole:

Uczeń 1
Na lekcji uczniowie nie mówią chórem,
Gdy chcesz coś powiedzieć, rękę podnieś w górę.

Uczeń 2
Gdy nikt nie spóźnia się do szkoły,
Gdy raźnie z teczką każdy spieszy,
Gdy każdy grzeczny jest, wesoły
Wtedy się nasza pani cieszy.

Uczeń 3
Grzeczność na co dzień ważna sprawa
O tym wspomnieć dziś wypada,
Gdy powiesz dziękuję, klucz ci podaruję.

Uczeń 4



Miłe słówko: PROSZĘ łagodności ci doda, z nim może się rozpocząć
Koleżeńska przygoda.
Uczeń 5
Zawsze, gdy uśmiech gości na twej twarzy, wtedy i zwykłe DZIEŃ DOBRY
Z serdecznością się kojarzy.

Uczeń 6
Chociaż jestem taka mała, słów znam bardzo wiele, DO WIDZENIA mówię nie
tylko w niedzielę.

9.Piosenka „Roślinki w klasie mam”. Uczniowie trzymają  w ręce kartki z
narysowanymi roślinami doniczkowymi oraz ich nazwy.

10. Uczeń klasy 1:
W szkole dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, na przykład:

-jakie ptaki odlatują do ciepłych krajów? (cała klasa odpowiada chórem)
- jakie ptaki przylatują do nas na zimę?
- Które zwierzęta mieszkają w lesie?
- Stolicą naszego kraju jest...
- Największą rzeką w Polsce jest...
- Nasz region, w którym mieszkamy, to...    itp.
11. Uczeń klasy 6: uczniowie klasy pierwszej potrafią już zadbać o swoje
bezpieczeństwo.
Uczeń klasy 1
Gdy zamierzasz przejść ulicę, musisz znać tę tajemnicę.
Na chodniku  przystań bokiem, spójrz na lewo bystrym wzrokiem.
Skieruj w prawo wzrok sokoli, znów na lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna, więc swobodnie mogą przez nią przejść przechodnie.

12. Piosenka : „Czerwone światło”
13. Uczeń klasy 6
Wiemy, że mieszkamy w Polsce. Polska, to nasza ojczyzna.
14. Uczeń klasy 6 recytuje wiersz, a uczniowie kl. 1 odpowiadają:
To jest Polska

Kiedy nagle las zaszumi,
Mowę sosny gdy zrozumiesz...To jest Polska
Gdy zobaczysz gdzieś topole, królujące ponad polem...To jest Polska
Ujrzysz biały krzyż wycięty, hełm i pod nim piasek święty...To jest Polska

Uczeń klasy 6
Naszym godłem jest biały orzeł na czerwonym polu



Uczeń klasy 1
Ten prześliczny, duży ptak, biały orzeł to nasz znak.
Aby znak ten godnie czcić, trzeba mądrym, dobrym być.

Uczeń klasy 6
Nasza flaga jest biało-czerwona...

Uczeń klasy 1
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze jest biel i czerwień.
Czerwień to miłość, biel-serca czyste. Piękne są nasze barwy ojczyste.

Wystąpienie pocztu sztandarowego
15. Śpiewanie hymnu państwowego.
16. Akt ślubowania.

Ja uczeń klasy pierwszej szkoły podstawowej im.........
Ślubuję być dobrym uczniem,
Dbać o honor mojej szkoły i klasy.
Będę uczył się dobrze,
Służył pomocą słabszym,
Słuchał nauczycieli i przełożonych.
Postawą swoją będę sprawiał radość
Wychowawcom i rodzicom,
By wyrosnąć na dobrego człowieka i wzorowego Polaka.
ŚLUBUJĘ

17. Pasowanie na ucznia przez dyrektora szkoły.
18. Rozdanie pierwszoklasistom upominków zakupionych przez Radę Rodziców
oraz przez Samorząd Uczniowski, przekazanie pamiątkowych dyplomów,
zaproszenie na wspólny poczęstunek


