
ŚLUBOWANIE   KLAS   PIERWSZYCH 
,  

 
    

 
Powitanie gości przez Prowadzącą: 

Serdecznie witam na uroczystości ślubowania klas I : rodziców, dyrekcję szkoły, 
grono pedagogiczne oraz uczniów naszej szkoły. 

 Wprowadzenie pierwszoklasistów  

Pierwszaki wchodzą do świetlicy tańcząc poloneza.                                        

Pierwszak 

Idą pierwszaki, dawne maluchy,                                                                 
Jeden w drugiego to same zuchy.                                              

Buzie umyte i ręce czyste,                                                                                 
KaŜdy na plecach dźwiga tornister.                                                                             

Z bijącym sercem stoją przed szkołą,                                                                     
Jak im tu będzie? Chyba wesoło! 

Prowadząca wita pierwszaków: 
Witam Was w progach naszej szkoły w imieniu całej braci szkolnej. My starsi 

uczniowie nie tak dawno, a niektórzy zaledwie, przed rokiem, tak jak Wy dzisiaj 
przystępowaliśmy do ślubowania. 

Co czuliśmy? Co myśleliśmy 
Wszystko to, co Wy dzisiaj. 

Nas teŜ witała szkoła, najmilej jak potrafiła- czyli tak samo jak dzisiaj Wita Was . 
Posłuchajcie: 

 Wiersz „Powitanie pierwszej klasy”  
Zaszumiały drzewa przed szkołą: 

Witaj pierwsza klaso! 
I zagruchał srebrnoszary gołąb: 

Witaj pierwsza klaso! 
Słoneczniki za płotem się złocą: 

Witaj pierwsza klaso! 
A i wróble w jaśminie świergocą: 

Witaj pierwsza klaso! 
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! 

Prowadząca 
Na naszą uroczystość przybył szczególny gość, powitajmy Dobrą WróŜkę. 
(wchodzi uczennica klasy V przebrana za wróŜkę, w tej samej chwili do sali 

wpada uczeń i mówi coś do ucha prowadzącej. 



 

Prowadząca 
Przepraszam wszystkich zebranych, lecz okazało się, Ŝe do szkoły wpadła przed 

chwilą Zła WróŜka, obraŜona, Ŝe nie została zaproszona. Rzuciła zaklęcie:           
Hokus pokus, wielkie szumy, wnet zabiorę wam rozumy i zniknęłą.          
W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak tylko odwołać ślubowanie. 
Jeszcze raz przepraszamy.(po chwili )Ale moŜe posłuchajmy, co ma nam do 

powiedzenia Dobra WróŜka 

Dobra WróŜka: 
Kochane dzieci, nie martwcie się! Pamiętajcie, Ŝe dobro zawsze pokona zło. 
Wiem, jak Was odczarować. Musicie wybrać się do 4 krain. Z kaŜdej podróŜy 

musicie mi przynieść czarodziejski klucz, a wtedy będę mogła Was odczarować. 
Nie boicie się? 

Dzieci: 
Nie! 

Dobra WróŜka: 
Zgadzacie się? 

Dzieci: 
Tak! 

Dobra WróŜka: 
śyczę Wam szczęścia! 

 

 Wychodzi dziewczynka I z tabliczką  KRAINA ŚPIEWU 
Dziewczynka I: 

Witam Was w krainie śpiewu. Ale tu mogą przebywać tylko te dzieci, które 
potrafią pięknie śpiewać. Czy wy to potraficie? 

Dzieci: 
Tak! 

 Piosenka w wykonaniu pierwszoklasistów W LITERKOWIE 
Dziewczynka I: 

Rzeczywiście pięknie śpiewacie. Dostajecie ode mnie czarodziejski klucz. 

Wychodzi chłopiec I z tabliczką KRAINA PRACY 
Chłopiec I: 

Witam was w krainie pracy. Mogą tu przebywać tylko pracowite dzieci. Czy 
potraficie dokładnie i szybko pracować? 

Dzieci: 
Tak! 

Nauczyciel lub uczeń-asystent układają na scenie dla kaŜdej z klas pierwszych 
kosz z wymieszanymi kasztanami i Ŝołędziami oraz po dwa puste pojemniki. 

Chłopiec I: 
Mam dla was zadanie podobne do tego, które musiał wykonać Kopciuszek. 

Posegregujcie wszystkie kasztany i Ŝołędzie i ułóŜcie je w osobnych pojemnikach. 
(Dzieci przystępują do wykonania zadania. Chłopiec sprawdza poprawność jego 

wykonania). 
Chłopiec I: 

Miałyście rację. Potraficie szybko i solidnie pracować. Dostajecie ode mnie 
czarodziejski klucz. 



 

Wychodzi Chłopiec II z tabliczką KRAINA MIŁOŚCI. 
Chłopiec II: 

Witam was w krainie miłości. Mogą tu przebywać jedynie dzieci, które kochają 
swoją ojczyznę. Czy wiecie co to jest ojczyzna? 

Dzieci: 
Tak! 

Recytacja wiersza „Ojczyzna nasza” 
Ojczyzna nasza to wieś i miasto. 
I las co szumi piosnkę o zmroku. 
Obłok i słońce co świeci jasno. 
ZboŜe co w polu rośnie wysoko. 

Ojczyzna nasza to dom i szkoła. 
I szara wstęga drogi za domem. 

I wszystko, wszystko co jest dokoła. 
Tak bliskie sercu, drogie, znajome. 

To mowa, którą od dziecka znamy. 
To ludzie, których nic nie pokona. 
Gorącym sercem Ciebie kochamy, 
Ojczyzno nasza, ziemio rodzona. 

Pierwszaki 

Wszystko dokoła, dom i przedszkole, 

Fabryczne dymy, Ŝelazna kolej, 

Kwiaty przy oknie, klon koło bramy, 

Słoneczny uśmiech kochanej mamy, 

I las co cieniem dzieci zaprasza, 

Wszystko to Polska, Ojczyzna nasza. 

Pierwszaki 

Powiewa flaga gdy wiatr się zerwie, 

A na tej fladze biel jest i czerwień. 

Czerwień to miłość, biel serce czyste, 

Piękne są nasze barwy ojczyste. 

Piękny jest Biały Orzeł. Piękna jest biel i czerwień. 

Piękna nasza Ojczyzno kochać będziemy cię wiernie. 

 



Chłopiec II: 
Widzę, Ŝe naprawdę kochacie swoją ojczyznę. Dostajecie ode mnie                  

czarodziejski klucz. 
 

Wchodzi Dziewczynka II z tabliczką  KRAINA MĄDROŚCI. 
Dziewczynka II: 

Witam was w krainie mądrości, ale tu mogą przebywać jedynie mądre dzieci. Czy 
wy takie jesteście? 

Dzieci: 
Tak! 

Dziewczynka II 
Zaraz to sprawdzimy. Na początek mam dla was zagadki 

 Dziewczynka czyta zagadki dla pierwszaków 

1 W piórniku cich siedzi,                                                                               
nie ma ręki ani nóŜki,                                                                                            

ołówkowe ściera dróŜki        GUMKA 

2. W jednym pudełku mieszka ich wiele.                                                          
A do tych krąŜków spieszy pędzelek          FARBY 

3.  Kolorowe tanecznice tańczą po papierze,                                                      
Ostre główki mają, jak się nazywają?          KREDKI 

4. Wisi w klasie na ścianie,                                                                             
piszesz na nie zadanie.          TABLICA 

5. Po tablicy biega, robi białe znaki,                                                             
zna ją kaŜdy uczeń, czy wiesz kto to taki?            KREDA 

 

Dziewczynka II                                                                                                      
Teraz powiedzcie nam czego się juŜ nauczyliście 

Pierwszaki  

Ja się głoskować juŜ nauczyłem.                                                                            
Na lekcji grzeczny cały czas byłem. 

Ja piękne literki piszę w zeszycie.                                                                         
Zaraz pokaŜę jak nie wierzycie! 

RównieŜ liczyć się uczymy.                                                                            
To teŜ rzeczy są ciekawe.                                                                               

Są dwa misie, trzy skakanki,                                                                               
Razem pięć zabawek. 

Jeden, dwa i trzy, i cztery                                                                                    
I tak do dziesięciu.                                                           

Dodajemy, rachujemy, liczymy w pamięci. 



DziewczynkaII 

A znacie 5 zasad przechodzenia przez jezdnię? 

Pierwszaki 

Na poboczu przystań bokiem,                                                                             
Popatrz w lewo bystrym okiem,                                                                               
Skieruj w prawo wzrok sokoli,                                                                              
Znów na lewo spójrz powoli,                                                                          

Droga wolna, więc swobodnie mogę przejść na drugą stronę.                   

Dziewczynka II 

KaŜdy kto chce być wzorowym uczniem musi wiedzieć jak naleŜy zachowywać się 
w szkole. A czy wy to wiecie?  

Pierwszaki 

Grzeczność na co dzień bardzo waŜna sprawa!                                                    
Więc o niej w szkole wspomnieć wypada. 

Nic nie kosztuje słowo „dziękuję”                                                                     
A „przepraszam” i „proszę” chlubę ci przynoszą. 

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

Nie hałasuj na przerwie!                                                          
KaŜdy ci powie, Ŝe hałas niszczy nerwy i zdrowie. 

Choćbyś miał inne sprawy na głowie,                                                            
UwaŜaj na lekcji, kaŜdy ci to powie. 

Nigdy nie skarŜ, uczniu mały ,                                                                                
Bo to nie przynosi chwały. 

Pierwszaki śpiewają JESTEM UCZNIEM 

Dziewczynka II 
Rzeczywiście jesteście bardzo mądre. Oto zaczarowany klucz. 

 

Prowadząca: 
Sprawdźmy, czy obydwie klasy zdobyły komplet kluczy potrzebnych wróŜce. 

Tylko wtedy będzie ona mogła zdjąć zaklęcie rzucone przez złą wróŜkę. 

 
Na środek sceny wychodzą przedstawiciele klas pierwszych ze zdobytymi 
kluczami. Prowadząca i dobra wróŜka kolejno demonstrują je wszystkim 

zgromadzonym na sali gościom. 
 



 

WróŜka: 
Potwierdzam, Ŝe rzeczywiście byłyście bardzo dzielne i zdobyłyście wszystkie 

niezbędne do zdjęcia złego czaru klucze. 
Hokus pokus, małe szumy, 
Ja oddaję wam rozumy. 

WróŜka macha róŜdŜką i dokonuje demonstracyjnego odczarowania pierwszaków. 
 

Prowadząca 

CóŜ tu powiedzieć – egzamin zdany!                                                                   
Takich pierwszaków chętnie witamy!                                                                    
Sporo juŜ wiecie, sporo umiecie,                                                                 
dalej się tutaj kształcić będziecie!  

A wytrwałości niech nie brakuje,                                                                            
niech was z daleka mijają dwóje,                                                                        
niech was jedynki nie spotykają,                                                                       
a szóstki same się do was pchają 

Prowadząca 
Teraz moŜemy juŜ przystąpić do uroczystego ślubowania. 

ŚLUBOWANIE 

Prowadząca 
Do ślubowania!   

Ślubuję uroczyście. 
Będę starał się być 

dobrym i uczciwym uczniem. 
Będę strzegł honoru 

i dobrego imienia szkoły. 
Będę szanował swoich nauczycieli, 

rodziców i kolegów. 
Będę uczył się tego, co waŜne i piękne. 

Będę kochał swoją ojczyznę. 
Uczniowie klas pierwszych odpowiadają: Ślubujemy 

Prowadząca:  
Dziękuję. Proszę panią dyrektor o dokonanie pasowania na uczniów, a 

wychowawców klas o wręczenie pamiątkowych dyplomów. 

PASOWANIE 
 

Prowadząca:  
Nasza uroczystość dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim za przybycie. 

                                                                 Scenariusz opracowały 

                                                     Barbara Kuligowska i  Małgorzata Nizel 



 


