SCENARIUSZ PASOWANIA NA UCZNIA KLASY I
Szkoła Podstawowa w Modrzu
Rok szkolny 2010/2011
Cel ogólny:
Włączenie uczniów klasy pierwszej do społeczności uczniów Szkoły Podstawowej w Modrzu
Cele szczegółowe:
 Zapoznanie z obowiązkami ucznia
 Motywacja do pilnej nauki
 Pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej poprzez uczestnictwo
w przedstawieniu
 Integracja uczniów klasy pierwszej z uczniami starszymi
 Integracja środowiska: szkolnego i domowego ucznia
Data uroczystości: 08.09.2010
Nauczyciel prowadzący: Mirosława Szwarc-Kempa
Współpraca:
Magdalena Sikorska
Katarzyna Wasiewicz
Metody:
•
•

słowna – inscenizacja, śpiew, recytacja
działania praktyczne

•
•
•

zbiorowa
grupowa zróżnicowana
indywidualna zróżnicowana

Formy:

Przebieg uroczystości
RYCERZ (Szymon kl.III)
My rycerze króla Krainy Wiedzy, witamy zebranych na zamku pierwszoklasistów, którzy
przybyli pobierać nauki w naszej szkole. Jak stary obyczaj nakazuje, wszyscy rycerze –
uczniowie tworzą jedną rycerską rodzinę, która pomaga sobie w kłopotach, a także cieszy się
wspólnie z każdego zwycięstwa.

DAMA DWORU (Wiktoria kl.III)
Zgodnie z tradycją kandydaci, zanim zostaną pasowani na rycerzy – uczniów, muszą wykazać
się wiedzą i umiejętnościami oraz zdobyć symbole naszego królestwa.

RYCERZ (zapowiada donośnie)
Król i Królowa Krainy Wiedzy (wchodzą i siadają na tronie)

KRÓL (Kacper kl.II)
Witam wszystkich gości przybyłych na nasz zamek. Widzę wielu młodych rycerzy, którzy
chcieliby z pewnością być dziś pasowani na uczniów.

KRÓLOWA (Asia kl.II)
Ale zanim to nastąpi musimy Was poznać. Odpowiadajcie na moje pytania:
Królowa:
Kto ty jesteś?
Jaki znak Twój?
Gdzie Ty mieszkasz?
W jakim kraju?
Czym ta ziemia?
Czym zdobyta?
Czy ją kochasz?
A w co wierzysz
Coś ty dla niej?
Coś jej winien?

Pierwszoklasiści:
Polak mały
Orzeł Biały
Między swemi
W polskiej ziemi
Mą Ojczyzną
Krwią i blizną
Kocham szczerze
W Polskę wierzę!
Wdzięczne dziecię
Oddać Życie

KRÓLOWA
Co to jest Polska?
Uczeń 1 (Piotr)
Wszystko dookoła, dom, przedszkole, fabryczne dymy, żelazna kolej. Kwiaty przy oknie,
klon koło bramy …
Uczeń 2 (Daniel)
Słoneczny uśmiech kochanej mamy i las, co cieniem dzieci zaprasza, wszystko to Polska…

Wszyscy uczniowie
Ojczyzna nasza!
Piosenka „Do szkoły czas”

KRÓLOWA
Brawo! Nawet umiecie śpiewać. Ale to nie wystarczy…

KRÓL
Jakie są nasze barwy ojczyste?
Uczeń 3 (Eryk)
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie. A na tej fladze biel jest i czerwień…

Uczeń 4 (Mikołaj)
Czerwień to miłość, biel – serce czyste. Piękne są nasze barwy ojczyste.

KRÓL
Moi kochani. Wiecie już, jakie są nasze barwy narodowe, jak nazywa się nasza Ojczyzna.
Zasłużyliście na otrzymanie pierwszego symbolu naszego królestwa.

KRÓLOWA

Co zapakujesz do tornistra?

Uczeń 5 (Agnieszka)
Książki, zeszyty czyste, ołówek, kredki i długopis.

Uczeń 6 (Angelika)
Nie, jeszcze włożę linijkę, jeszcze ekierkę i cyrkiel, jeszcze drugie śniadanie, jeszcze jabłko
rumiane i jeszcze…

KRÓLOWA
Co tam jeszcze?
Uczeń 7 (Julia)
Jeszcze coś bardzo ważnego: mnóstwo wesołych uśmiechów.
Zaniosę je do szkoły, żeby się co dzień dzielić
Uśmiechem z kolegami i z każdym z nauczycieli.
Uczeń 8 (Patrycja)
I z panem woźnym w szkole,
I z tym kolegą małym,
Co pierwszy raz jest w szkole
I strasznie jest nieśmiały.
KRÓLOWA
W Królestwie powinno być wesoło. W szkole byłoby smutno, gdyby dzieci tylko liczyły,
czytały, pisały… Chcę tańczyć, cieszyć się i bawić. Czy potraficie dla mnie zaśpiewać?
Piosenka „Pierwsza klasa”
KRÓLOWA
Rozweseliliście mnie, więc otrzymujecie drugi symbol królestwa (uśmiech)
DAMA DWORU
Królu, Królowa, nieszczęście!
Królewna chciała przejść przez jezdnię i … mało brakowało, a wpadłaby pod karetę. Za karę
została uwięziona przez wróżkę w wieży. Uwolnić ją mogą tylko Ci mali rycerze.

KRÓL
Mów, w jaki sposób.
DAMA
Są trzy światła: czerwone, żółte i zielone. Rycerze muszą powiedzieć, kiedy będą mogli
przejść przez jezdnię.

Uczeń 9 (Gabrysia)
To proste! Światło zielone.

Uczeń 10 (Kasia)
Światło zielone – można przechodzić na drugą stronę.
Pojazdów szereg grzecznie czeka.
Krzywda nie spotka tutaj człowieka.
KRÓLEWNA (Nikola kl.III)
Dziękuję Wam rycerze. To wasza zasługa, że zostałam uwolniona. Teraz będę wiedzieć,
kiedy bezpiecznie można przejść przez jezdnię.
KRÓL
Kandydaci na rycerzy! Umiecie zachowywać się na jezdni, a czy wiecie jak zachowywać się
w szkole?

Uczeń 11 (Samanta)
Wiele dni jesteśmy w szkole
I czas ten minął szybko nadzwyczaj.
Wiemy, już kiedy rozmawiać wolno,
A kiedy w klasie musi być cisza.

Uczeń 12 (Marianna)
Od rana uśmiech
Gości na naszej twarzy.
Wtedy przyjaźnią
Każdy uczeń nas darzy.
Uczeń 13 (Lena)
Nie hałasuj na przerwie!
Każdy ci to powie.
Że hałas niszczy zdrowie!
Uczeń 14 (Gabrysia)
Nigdy nie przezywaj innych kolegów!
Bo to czyni wiele złego.
Uczeń 15 (Asia)
Nigdy nie skarż uczniu mały.
Bo to nie przynosi chwały!

Uczeń 16 (Patrycja)
Obrażanie to brzydka wada.
Tak zachowywać się pierwszakom nie wypada!
KRÓL
Jesteście mądrymi pierwszoklasistami. Zasłużyliście na trzeci symbol naszego Królestwa.
KRÓLOWA
Zdobyliście już wszystkie symbole Królestwa Wiedzy i jesteście godni noszenia miana
uczniów Szkoły Podstawowej w Modrzu. Za chwilę nastąpi ślubowanie, a czy wiecie, co
to ślubowanie?
Wszyscy pierwszoklasiści:
Wiemy, wiemy, Ta piosenka o tym mówi.
Piosenka „Ślubowanie”
Wśród pierwszaków chodzą słuchy
Narzekają więc maluchy,
Powtarzają niewesoło:
ślub będziemy, ślub będziemy brać ze szkołą.
Chciał uciekać Grzesio mały
Ale Konrad człek bywały
Wytłumaczył mu: Kolego
Ślubowanie to jest całkiem coś innego.
Musisz przyrzec, że bez przerwy
Będziesz dbał o pani nerwy,
Będziesz uczył się starannie.
Zachowywał nienagannie,
Gdy umowa taka stanie,
To jest właśnie, to jest właśnie ślubowanie.
Grzesio wydał kilka jęków,
Potem już się pozbył lęków
I ślubował uroczyście
Nos wytarłszy zamaszyście.
KRÓLOWA
Teraz już ślubować
z honorem możecie
jak być dobrym uczniem
doskonale wiecie.

DAMA DWORU
Zgodnie z tradycją, kandydaci zanim zostaną pasowani na uczniów, wypowiedzą uroczyste
słowa ślubowania.
RYCERZ
Baczność! Do ślubowania.
KRÓL
Czy przyrzekacie kochać swoją Ojczyznę?
Przyrzekamy!
Czy przyrzekacie dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły?
Przyrzekamy!
Czy przyrzekacie być dobrymi kolegami i koleżankami?
Przyrzekamy!
Czy przyrzekacie być przyjaciółmi roślin i zwierząt?
Przyrzekamy!
Czy przyrzekacie swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom?
Przyrzekamy!
RYCERZ
Po ślubowaniu.
Proszę o zabranie głosu panią dyrektor.
PRZEMÓWIENIE PANI DYREKTOR
PASOWANIE NA UCZNIA
POWITANIE PIERWSZAKÓW PRZEZ PRZEDSTAWICIELA KLASY III
UCZEŃ 17 (Marianna)
Mamy nadzieję, że dotrzymamy wszystkich obietnic i będziemy godnymi uczniami Szkoły
Podstawowej w Modrzu.

Wręczenie legitymacji i mundurków przez panią dyrektor.

