Scenariusz ślubowania klas pierwszych
Przygotowała: Urszula Rzodkiewicz
Uczennica klasy IV:
„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 rodzicie. My starsi koledzy podamy Wam pomocną dłoń. Korzystajcie z naszych szczerych
rad i pomocy. Możecie zawsze zwracać się do nas ze wszystkimi trudnymi sprawami. Wiemy,
że tych może być dużo. My zabawimy się z Wami na przerwie, pomożemy znaleźć zgubiony
worek, przeprowadzimy przez jezdnię.
Mały Kolego, Koleżanko pamiętajcie, jesteśmy Waszymi starszymi siostrami i braćmi,
którzy służyć Wam będą pomocą, gdy szkolne życie okaże się trudne.
Uśmiechnijcie się, bo w szkole jest radośnie.
Cieszymy się, że powiększyła się nasza szkolna rodzina.
Życzymy Wam najlepszej oceny na pierwszym szkolnym świadectwie.
Część artystyczna
1.
Jesień:
Już tylko się aster z ogródka wychyla…
I borowik się nisko w pokłonie pochyla…
Zaczynam już właśnie królowanie w lesie,
W sadzie i na polu, bo ja jestem Jesień.
Złoto, czerwień i brąz niosę na plastykę.
Szelest liści, plusk deszczu na szkolną muzykę.
Jabłka, śliwki, gruszki – panowie i panie!
To jest wszystko dla was na drugie śniadanie!
Na surówki i sałatki warzyw też mam pełne siatki.
Mam z lasu grzyby, jeżyny…
I orzeszki mam z leszczyny.
Teraz do sadu pracować pędzę,
Tu pasowanie na ucznia będzie
2.
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.
Piosenka pt „Weź pędzel”
3.
I Pani dyrektor spogląda też szczerze…
Dobrze w szkole będzie!
Każdy wiedzę zdobędzie.
I pani do Was dziś puszcza oko…
Nie ma się, co martwić!
W szkole będzie „spoko”.
Znacie już nasze szkolne korytarze.
Wiecie, że po tablicy w szkole się nie maże.
Dyżurny na pauzach o porządek dba,
Przynosi kredę, obowiązki ma.
Pilnuje, by po klasie nie biegały dzieci,
No i żeby nigdy nie rzucały śmieci.
Podlewa kwiatki, tablicę wyciera
I z ławek wszystkie pomoce zbiera.
4.
Grzeczność, na co dzień – bardzo ważna sprawa!
Więc o niej w szkole wspominać wypada.
Nic nie kosztuje słowo „dziękuję”
A „ przepraszam” i „proszę” chlubę ci przynoszą!
Niech uśmiech zawsze gości na twej twarzy.
Wtedy Cię przyjaźnią każdy będzie darzył!
Nie hałasuj na przerwie!
Każdy ci powie, że hałas niszczy nerwy i zdrowie!
Nie przezywaj nas, kolego!
To przynosi wiele złego
Plotkowanie nie popłaca,
Przeciw tobie się obraca.

5.
My już umiemy Panie dyrektorze.
Wiemy, że Bałtyk to polskie morze.
Polska to nasza Ojczyzna,
Piękna i każdemu bliska.
Jej godłem jest Orzeł Biały,
W czerwonym tle błyszczy cały.
Flaga biało-czerwona,
Przez wieki krwią naznaczona.
Wisła – największa polska rzeka,
Swym pięknem wszystkich nas urzeka.
Pod Baranią Górą drogę swą zaczyna
I płynie przez góry, potem po nizinach…
Płynie przez Kraków i Warszawę,
Zbiera dopływy lewe i prawe,
A w Gdańsku kończy swój długi bieg.
I tam ją wita bałtycki brzeg.
6.
To, że stolicą jest Warszawa
Wspomnieć wypada.
Gdzie na wycieczkę? Do Warszawy!
Warszawskie zoo cię zaciekawi,
Zamek Królewski, Pałac Kultury
I piękne, stare z kamienia mury.
Piękne są miasta, piękne są wsie…
Można o nich mówić przez calutkie dnie.
I to właśnie o tym uczy „środowisko”…
O tym, że co daleko, i o tym, co blisko.
7.
Wiemy, że trzeba dbać o przyrodę.
O świeże powietrze i o czystą wodę.
Trzeba segregować śmieci,
Żeby zdrowie miały dzieci!
Ptaszki i ssaki dokarmiamy zimą,
Dopóki śnieżne miesiące nie miną.
Niech piękna i zielona nasza Ziemia będzie!
Jak tego dokonać? Szanować ją wszędzie!

8.
Teraz już ślubować z honorem możecie.
Jak być dobrym uczniem,
Doskonale wiecie.
A teraz zbiórka, pierwszaki!
Ananasy i Bączki!
Weźmy się za rączki.
Zaśpiewajmy razem wszystkim.
Piosenka: „Wiązanka przebojów z przedszkola”
9.
A czy wiecie, jak należy poruszać się po jezdni?
Nie gap się, gdy idziesz drogą,
Bo cię nawet przejechać mogą
Patrz wpierw w lewo, potem w prawo
Nie przystawaj, zdążaj żwawo
Możesz stracić życie, zdrowie,
Gdy na jezdnię wejdziesz źle
Wiec ci w krótkich słowach powiem
Na ulicy nie gap się.

Właśnie dzisiaj, pierwszaki pokażą wszystkim, co potrafią.
Postarają się udowodnić, iż w pełni zasługują na miano ucznia i staną się członkami
naszej społeczności.
Teraz zwracam się do Was. Czas jesteście już gotowi do sprawdzianu?
Zaczynamy. (Każda klasa pierwsza prezentuje wybrany przez siebie wiersz.)
A teraz w nagrodę przyjmijcie jesienne prezenty. (Prezenty wręcza Pani Jesień.)

