
 

 

 

Scenariusz ślubowania 

uczniów klasy pierwszej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsada:  

- prowadząca 

- Wielki Magik 

- pomocnicy magika (2 – 3 osoby) 

 

Pomoce:  

- 2-3 miotły 

- 2-3 zraszacze 

- 2-3 kredy 

- ołówek z biało-czerwoną kokardą 

- dyplomy pasowania 

- legitymacje dla pierwszoklasistów 

- drobne upominki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przewodnicząca: 

Witam serdecznie wszystkich gości, którzy zaszczycili naszą szkołę w dniu 

dzisiejszym swoją obecnością. 

Panie, panowie już za chwilę w tym miejscu odbędzie się niezwykła 

uroczystość. 

Nasi najmłodsi koledzy – pierwszoklasiści, złożą ślubowanie i staną się 

prawdziwymi uczniami ………nazwa szkoły……………………………… . 

Proszę o wystąpienie uczniów klasy pierwszej. 

 

Wchodzi Wielki Magik, za nim jego pomocnicy. 

 

Wielki Magik:  

Chwileczkę! Chwileczkę! 

Przecież to Budrysi!   Wiecie kto to taki Budrys? 

Pomocnicy moi, kto to jest Budrys?! 

 

Pomocnicy: 

Budrys to stworzenie kudłate i niesforne. Bez ogłady i niezaznaczone piętnem 

kredy szkolnej. 

 

Wielki Magik: 

Właśnie!!! 

Powinni zatem zostać przeobrażeni w uczniów, wykazać się wiedzą i 

umiejętnościami. 

Pomocnicy moi!, pomóżcie mi dokonać przeobrażenia. 

- Uczeszcie te stworzenia! 

Pomocnicy biorą miotły i delikatnie czeszą dzieci po głowach. 

 



 

- Umyjcie nasze stworzenia, aby zszedł z nich ciężar niewiedzy. 

Pomocnicy zraszaczami spryskują dzieci. 

- A teraz, naznaczcie niekudłatych i czystych piętnem kredy szkolnej, aby 

wszystko co ona napisze trafiło do ich głów. 

Pomocnicy kredą malują dzieci po policzkach. 

O, proszę!!! Budrysi wyglądają jak uczniowie. Teraz muszą wykazać się wiedzą  

i umiejętnościami. 

 

Pomocnicy: 

Przedstawcie swoją klasę! 

 

Ucz. 1       Jesteśmy klasą pierwszą. 

Ucz. 2       Szkoły…………podać pełną nazwę……………………. 

Ucz. 3       na ulicy ……..podać ulicę………………………………. 

Ucz. 4       Jest nas…….. 

Ucz. 5       Naszą wychowawczynią jest pani………………….. . 

Ucz. 6       Lubimy śpiewać. 

Ucz. 7       Tańczyć! 

Ucz. 8       Pisać! 

Ucz. 9       Liczyć! 

Ucz. 10     Malować! 

Ucz. 11     Wycinać! 

Ucz. 12     Bawić się na boisku! 

Ucz. 13     Lubimy chodzić na wycieczki. 

 

Wielki Magik: 

Już dobrze!!! Dosyć!!! 

Sprawdźmy, co potraficie? 



 

W.M.           Kto ty jesteś? 

Ucz. 14        Polak mały. 

W.M.           Jaki znak Twój? 

Ucz.15         Orzeł biały. 

W.M.           Czym Twa ziemia? 

Ucz.16         Mą ojczyzną! 

W.M.          Czym zdobyta? 

Ucz.17        Krwią i blizną. 

W.M.          Czy ją kochasz? 

Ucz.18        Kocham szczerze! 

W.M.          A w co wierzysz? 

Wszyscy     W Polskę wierzę!!! 

 

Wielki Magik: 

Brawo! Brawo! 

 

Pomocnicy: 

A jakie są nasze barwy ojczyste? 

 

Ucz.19   Powiewa flaga gdy wiatr się zerwie, 

               a na tej fladze biel jest i czerwień. 

Ucz.20   Czerwień to miłość, biel serce czyste. 

               Piękne są nasze barwy ojczyste. 

 

Wielki Magik:    No, no, no!!! 

 

 

 



 

Ucz.21   Wielki Magiku!!! 

               Może każdemu, kto jest duży taki 

               pokażemy , co umieją i  mogą jeszcze pierwszaki! 

 

Wielki Magik:  A proszę, proszę bardzo! 

 

Piosenka – „Nasze polskie ABC”  płyta „Wesoła szkoła” kl.I  

 

Wiersz „W naszej klasie”: (podział dowolny) 

 

1. W naszej pierwszej klasie,                        2. Mamy parę gaduł 

    jak we wszystkich klasach,                           i spóźnialskich furę 

    nie brak wiercipięty,                                     oraz tych, co piszą 

    nie brak ananasa.                                           Jak kura pazurem. 

 

3. Ktoś się nieraz w szatni                            4.  Ale kiedyś z nami 

    rozpycha łokciami,                                         skończą się kłopoty. 

    więc się pani martwi,                                      Już my wszyscy panią        

    aż wzdycha czasami.                                       Przekonamy o tym. 

 

Dzieci spoglądają na magika, on kiwa głową, mówiąc-nie. 

 

Ucz.   W takiej sytuacji…. 

 

Piosenka „Znaczki odblaskowe”  płyta MAC kl.I 

 

 

 



Wiersz „Tajemnicze znaki” 

 

1.Każdy z nas już dzisiaj zna                      2. Każdy znak ma kolor swój: 

   tajemniczych znaków świat!                        gdy czerwony-wtedy stój! 

   Każdy z nas już dobrze wie,                        gdy zielony-wejdź na szlak, 

   czy przez jezdnię przejść, czy nie.               bo to zawsze dobry znak. 

 

 

3. Gdy chcesz sam do szkoły iść,               4. Wiemy, co to miejski ruch, 

    o zieleni zawsze myśl.                                 pan policjant to nasz druh. 

    Gdy o zmroku wracasz z niej,                     Z nim nie zginiesz nigdy, bo 

    odblaskowe szkiełko miej.                          on zna różnych znaków sto! 

 

Ucz. spoglądając na magika        No, i…? 

W.M.      Nie wiem! No nie wiem!!! 

Ucz.        To my jeszcze coś dołożymy! Koleżanki, koledzy… 

 

Piosenka „Witaj szkoło”  płyta MAC kl.I 

 

Wielki Magik:  

Dobrze, już dobrze! Wystarczy!!! 

Myślę, że nadszedł czas na Wasze ślubowanie i pasowanie na ucznia. 

Oddaję głos prowadzącej, a my pędzimy do innych Budrysów. Pa, pa. 

Magik i jego pomocnicy wychodzą. 

 

Prowadząca: 

Baczność! 

Pani Dyrektor, zgłaszam klasę pierwszą  ………. podać nazwę szkoły…………  

do uroczystego ślubowania. 



Do ślubowania!  uczniowie kl.I podnoszą prawą rękę, prowadząca czyta tekst 

ślubowania ( dzieci mogą też powtarzać-do wyboru): 

Jestem małym Polakiem. Kocham moją Ojczyznę. Pragnę dbać o dobre imię 

klasy i szkoły. Przyrzekam być dobrym kolegą. Będę starał się swą nauką i 

zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 

 

Uczniowie kl.I: 

Ślubuję!!! 

 

Prowadząca: 

Po ślubowaniu! 

Pani Dyrektor, proszę o dokonanie aktu pasowania na ucznia. 

 

Dzieci są pasowane na uczniów ołówkiem z biało-czerwoną kokardą, otrzymują 

dyplom pasowania, legitymację, drobne upominki od Samorządu 

Uczniowskiego. Po czym głos zabiera pani dyrektor. 

 

Prowadząca:  

I tak nasza uroczystość dobiegła do końca. Gościom dziękujemy za przybycie, 

pierwszaków trzymamy za dane tu słowo i wraz z rodzicami zapraszamy do sali 

nr. …….. . Do widzenia. 

 

 

 

Opracowała: Małgorzata Kowalska    

 

 


