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Scenariusz uroczystości
pasowania na przedszkolaka
Pasowanie na przedszkolaka to pierwsze spotkanie z wszystkimi dziećmi
i ich najbliższymi, które odbywa się w okresie jesiennym.
Celami uroczystości są:
przyjęcie do grona nowo przybyłych przedszkolaków,
nawiązanie bliższego kontaktu z dziećmi oraz ich rodzicami,
tworzenie atmosfery radości, przyjaźni i zaufania,
integrowanie się we wspólnej zabawie.
Przebieg spotkania
1. „Przywitanka”
Zabawa prowadzona metodą pedagogiki zabawy. Wymienione przez
prowadzącą osoby wstają i witają się, kłaniają:
Witam Panią Dyrektor, rodziców i gości zaproszonych.
Witam rodziców dzieci, które będą dzisiaj pasowane.
Witam dzieci, które będą pasowane.
2. Spotkaliśmy się dzisiaj tak licznie i uroczyście, aby wszystkich
„maluchów” przyjąć w poczet przedszkolaka i ucznia klasy „0”.
3. Prezentacja programu artystycznego w wykonaniu grup przedszkolnych.
Grupa dzieci 3-4-letnich
My jesteśmy przedszkolaki
Maluszki kochane
Zapraszamy wszystkich dziś na pasowanie
„Damy dla was przedstawienie,
że podziwiać proszę.
Zapłacicie dobrym słowem,
nie potrzebne grosze”.
Piosenka pt. „Zróbmy wielkie koło”
Nogą lewą, nogą prawą
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Maszerujmy sobie żwawo.
Podskoczymy hop wysoko
Hen do góry ku obłokom.
Ref. Zróbmy wielkie koło
bawmy się wesoło.
Wszystko z nami śpiewa
ptaki, las i drzewa.
Wietrzyk w górę leci
klaszczą wszystkie dzieci
wesoło śpiewamy do nas zapraszamy.
Dwójki piękne utworzymy
z nich kółeczka już robimy.
Kręćmy, kręćmy się wokoło.
Piękny śpiew niech brzmi wesoło.
Ref. Zróbmy wielkie koło
bawmy się wesoło.
Wszystko z nami śpiewa
ptaki, las i drzewa.
Wietrzyk w górę leci
klaszczą wszystkie dzieci
wesoło śpiewamy do nas zapraszamy.
Grupa dzieci 5-6-letnie
Wiersz pt. „Witaj, przedszkole”
Żegnajcie lasy zielone
Żegnajcie łąki błękitne
Już wrzesień idzie przez łąki
I wrzosem liliowo kwitnie.
Żegnajcie, letnie przygody
Czas już wracać do domu,
Złocą, czerwienią się liście
dębów, jesionów i klonów.
Witaj przedszkole radosne
Dzień dobry przedszkole wesołe
Lesie i łąko dobranoc.
Piosenka pt. „Idę do przedszkola”
Już niosę tornister
i do przedszkola idę,
mam książki, zeszyty,
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no i dziarską minę.
Pani uśmiechnięta
w klasie wita nas,
na lekcji cichutko,
na naukę czas.
Będę czytał, pisał,
nauczę się wiele,
mymi przyjaciółmi
zostaną litery.
Grupa „0”1
Dziecko I:
Teraz liczyć się uczymy,
to rzeczy ciekawe.
Są dwa misie, trzy skakanki,
razem pięć zabawek.
Dziecko II:
Jeden słoń jest, dwa niedźwiedzie,
cztery małe koty.
Czego tutaj jest najwięcej,
dowiemy się o tym.
Dziecko III:
Słoń choć duży, to jest jeden,
kotów zaś dwie pary.
Kotów więcej jest niż słoni!
To nie żadne czary.
Dziecko IV:
Jeden, dwa i trzy i cztery,
i tak do dziesięciu,
dodajemy, rachujemy,
liczymy w pamięci.
Piosenka pt. „Siedmiokroczek”
Najpierw 7 kroków w przód
Potem 7 kroków w tył
Tra la la (2x) (klaskanie)
I już tańczysz tak jak ja (2x) (obrót z przytupem)
Do kolegi odwróć się
Podaj rękę albo dwie
Hejte ha (2x)
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I zabawa dalej trwa (2x)
I już tańczysz tak jak ja (2x)
Potem ręce weź pod bok
Powiedz 7 razy hop
hop hop hop (podskoki) (2x)
jaki piękny ten podskok (2x)
W kole stawiamy wszyscy wraz
i zatańczmy jeszcze raz
hejże ha (2x)
i zabawa dalej trwa (2x)
Grupa „0”2
Wiersz pt. „Witajcie!”
Witajcie w przedszkolu,
chłopcy i dziewczynki.
Uśmiechnijcie się –
macie śliczne minki.
W przedszkolu jest fajnie,
przekonacie się sami.
Bądźcie dobrymi kolegami,
miłymi koleżankami.
Wiersz pt. „Przedszkolaki się przedstawiają”
Chłopiec I:
Wie to Marysia, Stasio i Zdziś....
Że wielkie święto w przedszkolu jest dziś,
Chłopiec II:
To ślubowania nadszedł już czas,
Pierwszy egzamin na przedszkolaka zdasz!
Chłopiec III:
Rodzice nasi są tutaj z nami,
Żeby egzamin był dobrze zdany!
Dziewczynka I:
Może piosenką zacznijmy właśnie,
Wtedy nam wszystkim się zrobi raźniej.
Piosenka pt. „Przedszkole drugim domem”
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Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja,
mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.
Ref. Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem.
A po spacerze w sali
wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam
nie jestem nigdy sam
przedszkole domem drugim jest.
Czasem rano trudno mi wstać,
chciałoby się leżeć i spać.
Lecz na mnie czeka auto i miś,
w co będziemy bawić się dziś.
Ref. Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem.
A po spacerze w sali
wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam
nie jestem nigdy sam
przedszkole domem drugim jest.
Zamiast mamy panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi,
i tak płyną przedszkolne dni.
Ref. Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem.
A po spacerze w sali
wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam
nie jestem nigdy sam
przedszkole domem drugim jest.
4. Spotkanie z „Różową Panterą”
Prowadząca wchodzi na salę z wielką Różową Panterą, która wita się
z dziećmi:
Usłyszałam wasze wierszyków recytowanie i głośne śpiewanie, więc
przybiegłam na dzisiejsze przedszkolaków pasowanie.
Prowadząca:
Zapraszam wszystkich o powstanie i odśpiewanie hymnu przedszkola.
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Piosenka pt. „Jestem sobie przedszkolaczek”
Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę
na bębenku marsza gram:
ram, tam, tam, ram, tam, tam.
Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
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 klocki, kredki, farby
to są nasze wspólne skarby.
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram, tam, tam, ram, tam, tam.
Po wysłuchaniu piosenki wszystkie dzieci w pozycji stojącej i jak na
składanie przysięgi przystało z rączką podniesioną do góry, przystąpimy
do składania uroczystej przysięgi, powtarzając jej wersy:
Ja, przedszkolak dzielny,
będę zawsze uśmiechnięty.
Będę słuchał mojej pani
I zjadał całe śniadanie
Będę dbał o zwierzęta i chronił kwiaty,
aby nasz świat był piękny i bogaty.
Będę grzecznie się bawił i pilnie uczył
Żebym mamy i taty nigdy nie zasmucił.
Zaproszenie pani dyrektor do uroczystego pasowania. Wręczenie dzieciom
drobnych pamiątkowych upominków. Gratulacje od pani dyrektor dla nowo
przyjętych do grona przedszkolaków, która mówi:
Pasuję cię na przedszkolaka.
6. Po uroczystym pasowaniu wniesiono na salę duży tort. Potem pani
dyrektor podziękowała przedszkolakom za występy oraz przybyłym
gościom i rodzicom. A wszystkich przedszkolaków zaprosiła do klas na
słodkie „małe co nie co”. Uroczystość pozostawiła w nas wiele miłych i
ciekawych wspomnień.
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