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Scenariusz ślubowania klas pierwszych w roku szkolnym 2006/07 
     

„LEŚNA SZKÓŁKA”  
1. POWITANIE 

Serdecznie witamy p. dyr. B. Rzemieniuk, p. dyr. B. Skruszewicz, zaproszonych gości. 
Witamy gorąco rodziców, nauczycieli i Was drogie pierwszaki. 

      2.   CEL UROCZYSTOŚCI 
Za Wami pierwszy miesiąc nauki. ZdąŜyliście juŜ poznać troszkę szkołę. Wiecie, 
gdzie znajdują się Wasze sale, stołówka, basen i świetlica. Dziś chcielibyśmy Was 
uroczyście przyjąć do społeczności uczniowskiej. Ale zanim to nastąpi, musicie 
udowodnić wszystkim, Ŝe zasługujecie na miano ucznia SP 32. 
Zapraszamy Was dziś do „Szkółki leśnej”.  
Leśna szkoła to miejsce, gdzie pod troskliwą opieką pną ku słońcu małe drzewka. 
Nasze małe drzewka będą rosły w trzech klasach pierwszych: 
- I A, w której realizowana jest innowacja europejska pod opieką  
p. A. Wojciechowskiej 
- I B, realizująca wraz z p. E. Puszkiewicz innowację matematyczną oraz 
- I C, pod kierunkiem p.M. Obremskiej poszerzająca swoje umiejętności dzięki piłkom 
eduball. 

      3.   TURNIEJ   
- Prezentacja leśnych plakatów 
Wiemy, Ŝe jesteście solidnie przygotowani i bez trudu przejdziecie wszystkie leśne 
konkurencje. Dostaliście zadanie domowe – przygotowanie leśnych plakatów. 
Zapraszamy przedstawicieli klas do zaprezentowania Waszych prac, które za chwilę 
umieścimy w galerii. Brawo dla klasy IA, IB, IC. 
- Sadzenie drzewek przed szkołą 
Zieloną tradycją naszej szkoły jest sadzenie drzewek przez pierwszoklasistów. Dlatego 
teŜ prosimy przedstawicieli z kaŜdej klasy o zasadzenie pamiątkowych drzewek  
z p. A. Borkowską. 
- Rozwiązywanie zagadek oraz prezentacja piosenki 
Zanim zaprosimy Was do krainy zagadek, na rozgrzewkę zadamy jedną zagadkę 
osobie z publiczności.  
Zagadka. W jakiej to rodzinie, proszę mi powiedzieć, „Z” stoi na końcu, „A” stoi na 
przedzie? Dzieci w tej rodzinie jest dwadzieścia czworo, a i w tej zagadce one udział 
biorą.  ALFABET 
ZAGADKI  klasa IA 
Zapraszamy teraz 2 przedstawicieli z klasy IA do rozwiązania zagadek: 
Zagadka 1 /szkolna/ Gdy lekcje się skończyły, wołam, dzwonię z całej siły. Poprzez 
drzwi do wszystkich klas, wołam, dzwonię, Ŝe juŜ czas. DZWONEK 
Zagadka 2 /leśna/ Igiełka przy igiełce, więcej niŜ u jeŜa. Cały rok w zielonej sukience, 
nawet zimą pachnąca. Przy niej śpiewamy kolędy, pod nią znajdziemy prezenty. 
CHOINKA   Brawo dla klasy IA! 
PIOSENKA klasa IB 
Zapraszamy kl. IB do zaprezentowania swojej piosenki o tematyce leśnej.  
 
 
ZAGADKI klasa IC 
Czas na przedstawicieli z kl.IC, którzy spróbują rozwiązać zagadki: 
Zagadka 3 / szkolna/ Po tablicy biega, skacze, kreśląc na niej białe znaki. Wszyscy ją 
ze szkoły znacie. KREDA 
Zagadka 4  /leśna/ Na jednej nóŜce stoi w lesie. W koszyku go do domu niesiesz. 
GRZYB  
 
 



PIOSENKA klasa IA 
ZAGADKI klasa IB 
Zagadka 5 /szkolna/ Ktoś za zeszytem przegląda zeszyt, choć jest zmęczony- jeszcze 
pracuje. Gdy stawia piątkę –bardzo się cieszy! Przykro mu bardzo-gdy stawia dwóje. 
NAUCZYCIEL 
Zagadka 6 /leśna/ Zobaczysz ją w lesie lub parku. W jesieni cała od czerwonych korali 
się mieni. JARZĘBINA 
PIOSENKA klasa IC 
 – pakowanie tornistra do szkoły. 
Prosimy po 2 osoby z klas. Waszym zadaniem jest zapakowanie do plecaka tylko 
rzeczy potrzebne do szkoły. 
Brawo! Widzimy, Ŝe coraz bardziej zasługujecie na to, Ŝe moŜna Was nazwać 
uczniami klas I. 
- znajdź błędy w bajce „Czerwony Kapturek”. 
Poprosimy po 1 osobie z klasy. Waszym zadaniem jest znalezienie ukrytych błędów w 
prezentowanej bajce /np. wilk – smok, koszyk – reklamówka z ksiąŜkami, babcia-
dziadek/. 
Znakomicie poradziliście sobie z tym zadaniem. Brawo! 
- konkurencja dla pań 
Zapraszamy panie wychowawczynie poszczególnych klas pierwszych. 
Zadaniem kaŜdej z pań jest umieszczenie w koszyku tyle skarbów leśnych, ile jest w 
Waszych klasach uczniów. 
p. A Wojciechowska – przelicza kasztany 
p.E. Puszkiewicz – Ŝołędzie 
p.M. Obremska – szyszki 
Brawo dla pań! Zadanie wykonały bezbłędnie. 

4. Wr ęczenie upominków 
UwaŜamy, Ŝe dzieci się wspaniale zaprezentowały i zasłuŜyły na miano ucznia klasy I.  
Za trud i wiedzę jaką się wykazaliście, nagradzamy Was upominkiem. 

5. Ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych 
- wprowadzenie sztandaru 
Proszę wszystkich o powstanie. 
Baczność 
Sztandar szkoły wprowadzić 
Do hymnu 
- odśpiewanie hymnu państwowego 
- wystąpienie p. dyr. B. Rzemieniuk 
Proszę p.dyr. o dokonanie ślubowania 
- uroczyste ślubowanie- wystąpienie po 2 uczniów do ślubowania na sztandar, 
pozostałe dzieci stoją na baczność, wysuwają 2 palce prawej ręki- powtarzają tekst 
ślubowania 
Po ślubowaniu uczniowie wracają na miejsca 
- pasowanie dzieci na uczniów, wręczenie legitymacji i pamiątek 
 
Baczność 
Sztandar szkoły wyprowadzić 

6. Zakończenie 
Gratulujemy wszystkim pierwszoklasistom i oczywiście rodzicom. 
Dziękujemy i zapraszamy uczniów pod opieką pań wychowawczyń do pamiątkowego 
zdjęcia. 

 
 
 
  


