
SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI  POWITANIA  KLAS 1 
 
-dekoracja: napis:    „Witamy Pierwszaki” 
 
-rekwizyty: ławki, globus, tornistry 
 
- kostiumy: spódniczki, stroje galowe, 
 
 
Czas trwania: ok. 30 min. 
 
 
Prowadząca: - Baczność!     Sztandar wprowadzić!   Spocznij!!! 
 
Przywitanie:  
 
Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. 
 
Witam Panią dyrektor, nauczycieli, rodziców, krewnych  oraz was kochane pierwszaki! 
 
Prowadząca: 
 
Drodzy moi przyjaciele! 
 
Od dzisiaj tworzycie z nami wielką szkolną rodzinę. Waszymi przewodnikami   po ogromnej 
krainie wiedzy będą nauczyciele i rodzice. Również my, starsi koledzy chętnie podamy Wam 
pomocną dłoń. Będziemy spotykać się w szkole podczas pracy i zabawy. Mamy nadzieję, że 
każdy dzień  spędzony w szkole przyniesie Wam wiele radości. 
 
 Życzymy Wam samych sukcesów  w  nauce   i   wzorowego pierwszego szkolnego 
 
świadectwa..  Cieszymy się, że jesteście z nami!  
 
CZĘŚĆ WŁAŚCIWA: 
  
Piosenka pt: „ Do szkoły czas” 
 
(Kurtyna jest zasłonięta, światło punktowe skierowane na   śpiewającą  uczennicę. 
Po piosence rozlega się dźwięk dzwonka, rozsuwa się kurtyna, scena oświetlona. 
Uczniowie siedzą w ławkach, czytają, piszą, oglądają globus) 
 
 
Uczeń 1: 
Czołem uczniowie pierwszych klas!  
Starszy kolega wita was. 
Czego Wam życzyć na początek? 
Życzę kolegów, zabaw, piątek. 
 
 



Uczeń 2: 
I żeby nikt się szkoły nie bał, 
Bo nie ma czego, bo nie trzeba. 
Do drugiej klasy chodzę już.  
I znam tę szkołę wszerz i wzdłuż. 
I mówię z całym przekonaniem, 
Że złego nic Wam się nie stanie. 
Że z żadnej głowy włos nie spadnie, 
Bo w szkole dobrze jest i ładnie 
 
Uczeń 3: 
Wesoło tu mijają dnie! 
I człowiek coraz więcej wie! 
Zaczyna pisać trudne słowa, 
Już umie pisać i rachować. 
I wiedzą babcie i mamusie, 
Że jesteś uczniem- nie dzidziusiem! 
 
 
Uczeń 4: 
Jeszcze Wam jedną radę dam, 
W szkole nikt nigdy nie jest sam. 
Gdyby się kłopot zdarzył czasem, 
Zaraz odwiedźcie drugą klasę. 
Znajdzie się sposób na zmartwienia. 
Czołem pierwszaki! Powodzenia! 
 
Uczeń 5: 
Wszystko, wszystko 
Dziś dla pierwszej klasy: 
uśmiech   słońca, 
kolorowe   astry. 
 
Uczeń 6: 
I ten wierszyk,  
Które starsze dzieci 
Dla pierwszaków 
Mówią z pamięci 
 
Uczeń 7: 
Chodźcie śmiało 
do szkoły, pierwszacy,  
do zabawy wspólnej, 
do pracy. 
 
Uczeń 8 : 
Szkoła drzwi swe 
otwiera gościnnie, 
szkoła dzisiaj 
serdecznie Was przyjmie! 



 
PIOSENKA pt : „ ID Ę DO SZKOŁY” 
( uczennice   z tornistrami ) 
 
Idą pierwszaki- dawne maluchy. 
Jeden za drugim – to same zuchy. 
Buzie umyte i ręce czyste, 
Każdy na plecach dźwiga tornister. 
Z bijącym sercem stoją przed szkołą. 
Jak im tam będzie?             
Chyba wesoło!   ( wszyscy) 
 
 
( na scenie pojawiają się dziewczynki przebrane za kredki) 
1: 
My jesteśmy kredki siostrzyczki 
Kolorowe mamy spódniczki 
2; 
Kolorowe chusteczki w kieszeniach. 
Kolorowe sny i marzenia 
3: 
Gdy nas ktoś do ręki bierze,  
To biegniemy po papierze. 
4; 
No i proszę! Jest obrazek! 
Więc zatańczmy wszystkie razem ! 
  
 
PRZY DŹWIĘKACH  PIOSENKI:” KOLOROWE KREDKI”- dziewczynki – kredki 
tańczą: 
 
                       KOLOROWE KREDKI 
Kolorowe kredki  
W pudełeczku noszę. 
Kolorowe kredki 
Bardzo lubią mnie. 
Kolorowe kredki 
Kiedy je poproszę, namalują wszystko - to co chcę! 
 
Ref:  Namalują domek 
         I na płocie kota 
         I wesołe słonko na pochmurne dni 
         A gdy w kosmos lecieć przyjdzie mi ochota, 
         Prawdziwą rakietę namalują mi! 
Prowadząca: A teraz poproszę o zabranie głosu Panią Dyrektor: 
……………………………………………………………………………………………… 
- Całość  powstań! 
- Baczność! 
- Sztandar wyprowadzić!...............Spocznij! 
-Dziękujemy, zapraszamy do klas( cichy podkład muzyczny) 


