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Scenariusz uroczystości Pasowania na Przedszkolaka
Pasowanie na przedszkolaka jest kolejnym etapem okresu adaptacji dziecka trzyletniego do nowych
warunków. Od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu, poczyniłam wiele starań, aby pokonać
stres i zapobiec negatywnym przeżyciom małego dziecka przy przekraczaniu progu przedszkola.
Jestem przekonana, że dzieci mają poczucie bezpieczeństwa, a rodzice pewność, że nasze przedszkole
jest tym miejscem, gdzie bez obawy mogą pozostawić swoje dziecko.
Realizowane cele:
- wspomaganie procesu adaptacji dzieci do przedszkola;
- zachęcanie rodziców do współdziałania;
- wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami i nauczycielem.
Scenariusz
1. „Powitanie” - wiersz
My jesteśmy przedszkolacy,
wszyscy mili, ładni tacy.
Chcemy pięknie was powitać,
opowiedzieć co tu słychać.
Teraz pora na występy
każdy dzieciak dziś przejęty.
Mili Państwo posłuchajcie
oklaskami nagradzajcie.
2. „Jestem sobie przedszkolaczek” - piosenka
Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsz gram,
Ram tam tam, Ram tam tam.
Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
Ram tam tam, Ram tam tam.
Mamy kredki, klocki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, Ram tam tam.
3. „Pierwszy start” - wiersz
Przyszedłem do przedszkola,
nieporadny, zapłakany,
Smutno było mi za domem
i uśmiechem mojej mamy.
Ale jak widzicie goście moi mili,
nauczyłem się już śpiewać
nie tracąc ani chwili.
4. „Powiedz Jasiu, powiedz Olu” - piosenka
Powiedz Jasi, powiedz Olu,
gdzie tak miło, gdzie tak miło,
jak w przedszkolu.
Bo przedszkole uczy bawi nas,
bo w przedszkolu miło płynie czas.

Pani patrzy na nas z boczku,
jak stawiamy, jak stawiamy domki z klocków.
Bo przedszkole uczy bawi nas,
bo w przedszkolu miło płynie czas.
5. „Maluszki” - wiersz
Trzylatki to są dzieci z tej gromadki,
co wierszyki recytują i piosenki wyśpiewują.
Skaczą pięknie jak piłeczki, buzie mają jak laleczki,
ładnie prace wykonują, wydzierają i malują.
6. „Mam tylko trzy latka” - piosenka
Mam tylko trzy latka, jestem jeszcze mały,
ale bardzo dużo teraz wiem.
Mam czysty fartuszek, kapcie, swoją półkę,
obiadek w przedszkolu grzecznie zjem
La,la,la, la,la, la,
a tym przedszkolakiem jestem ja!
La,la,la, la,la, la,
a tym przedszkolakiem jestem ja!
Kiedy rano wstaję do przedszkola idę,
bo przecież w przedszkolu fajnie jest.
Mam tu koleżanki, kolegów i panią,
razem zabawkami bawię się.
La,la,la, la,la, la,
a tym przedszkolakiem jestem ja!
La,la,la, la,la, la,
a tym przedszkolakiem jestem ja!
7. „Dzień Pasowania” - wiersz
Idzie sobie przedszkolaczek,
śpiewa tańczy no i skacze.
Dziś też powód ma do śmiania.
bo to dzień jest pasowania.
8. „W cichy mglisty poranek” - piosenka
W cichy mglisty poranek, słychać muzyki dźwięki,
to w naszym przedszkolu dzieci ćwiczą piosenki.
Zbliża się nasz święto, to już tradycja taka
każdy z nas będzie składał przysięgę przedszkolaka.
Całe przedszkole huczy, kiedy nas pani uczy,
śpiewać, śpiewać wesoło i tańcować w koło.
Całe przedszkole huczy, kiedy nas pani uczy,
śpiewać, śpiewać wesoło i tańcować w koło.
Nauczyciel
A teraz baczność nasze maluszki,
małe misiaczki, grzeczne bączuszki,
na pasowanie nadszedł czas.
Kochane dzieciaki
jest zwyczaj taki,
że pani Dyrektor dzieci zwołuje,
na przedszkolaka je pasuje.

p. Dyrektor
A teraz wszystkie dzieci wygłoszą tekst przysięgi:
Ja przedszkolak dzielny,
Będę zawsze uśmiechnięty,
Będę słuchał swoje panie,
I zjadał całe śniadanie.
Będę grzecznie się bawił
I pilnie się uczył,
Żebym mamy i taty,
Nigdy nie zasmucił.
Dzieci pojedynczo przechodzą pod bramką symbolizującą drzwi przedszkola, podchodzą do
p. Dyrektor, która czarodziejskim ołówkiem pasuje je na przedszkolaka słowami:
Pasuje Ciebie uroczyście na dzielnego, wesołego przedszkolaka.
Dzieci otrzymują okolicznościowe dyplomy i rożki obfitości.

