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Cele ogólne:  
• Uroczyste włączenie dzieci do społeczności przedszkolnej. 
• Kształtowanie umiejętności występowania przed publicznością i prezentowania siebie. 
• Prezentacja przez dzieci umiejętności nabytych w ciągu pierwszych tygodni pobytu 
w przedszkolu. 
• Rozwijanie umiejętności recytatorskich oraz muzycznych. 
• Tworzenie atmosfery przyjaźni, radości i zaufania. 
 
Cele szczegółowe:  
Dzieci: 
• śpiewają poznane z okazji uroczystości piosenki, 
• potrafią ruchem zinterpretować tekst piosenek; 
• recytują poznane teksty wierszyków, 
• znają swoje role i miejsce podczas uroczystości, 
• współdziałają w grupie, 
• potrafią wskazać swoje niektóre części ciała. 
• angażują siebie i rodziców do wspólnej zabawy. 
 
Metoda:  słowna, czynna. 
Forma : aktywne formy pracy z dziećmi i ich rodzicami. 
 
Środki dydaktyczne  
• Teksty  wierszyków oraz tekst ślubowania 
• Muzyka do piosenek „Wesołe przedszkole”, „Jestem sobie przedszkolaczek”, „W przedszkolu”,  
„Polka kłanianka”, „Zabawa w śmieszne miny” 
• Dekoracja sali 
• Duży lizak do pasowania 
• Dyplomiki oraz drobne upominki dla dzieci 
 
Przebieg uroczysto ści  
 
1. Przywitanie  
Nauczycielki witają dzieci, przybyłych rodziców oraz panią Dyrektor. Dzieci stoją w kole.  
 
2. Piosenka  „WESOŁE PRZEDSZKOLE”  
 
Kiedy słońce świeci i gdy deszczyk pada, 
idzie do przedszkola wesoła gromada. 
Tupią małe nóżki: tupu-tupu tup. 
Raźno do przedszkola idzie mały zuch. 
 
Klocki, misie, lalki czekają od rana, 
uśmiechem nas wita pani ukochana. 
Bawimy się w zgodzie zawsze ty i ja. 
Tańczymy wesoło hopsa, hopsasa. 
 



A gdy usiądziemy wszyscy na dywanie, 
to nasze kółeczko zmienia się w słoneczko. 
Śpiewamy piosenki tralala. 
Wesoło w przedszkolu mija zawsze czas. 
 
 
CZAREK 
My jesteśmy przedszkolacy, 
Wszyscy mili, ładni tacy. 
Chcemy pięknie Was powitać, 
Opowiedzieć, co tu słychać. 
 
MAJA 
Teraz pora na występy 
Każdy dzieciak dziś przejęty.  
Mili państwo, posłuchajcie, 
oklaskami nagradzajcie 
 
 
3. Piosenka „W PRZEDSZKOLU”  
 
 
Nikt w przedszkolu się nie nudzi  
Oj, nie, nie! Oj, nie, nie!  
Nie grymasi, nie marudzi, 
bo tu nam fajnie jest. 
 
Każdy zupkę zje z miseczki  
Mniam, mniam, mniam!  
Mniam, mniam, mniam! 
I zatańczy do poleczki  
Hopsasa! Hopsasa!  
 
Już za ręce się łapiemy  
Raz i dwa! Raz i dwa! 
I w kółeczku tańcujemy 
Oj, dana! Oj, dana! 
 
Zaśpiewamy pioseneczkę  
La, la, la! La, la, la!  
Pośmiejemy się troszeczkę 
Ha, ha, ha! Ha, ha, ha!  
 
 
4. Zabawa „POLKA KŁANIANKA”  
Dzieci dobierają się w pary. Tańczą wykonując odpowiednie ruchy zgodnie z treścią piosenki. 
 
Kręcą się kółeczka, póki gra poleczka 
Kręcą się kółeczka, póki polka gra 
Teraz ukłon aż po pas, 
Piękny ukłon jeszcze raz 
Tupnij raz, klaśnij też  
I zrób obrót tralala! 
Tupnij raz, klaśnij też  
Skoczna polka hopsasa! 
 
 



 ADAM / PAULINA 
Czterolatki i trzylatki 
to są dzieci z tej gromadki, 
Co wierszyki recytują  
i piosenki wyśpiewują.  
 
 
 KALINA / LILIANNA 
Skaczą pięknie jak piłeczki,  
buzie mają jak laleczki  
Ładnie prace wykonują,  
wydzierają i malują. 
 
 
 KAROLINA / LENA / FILIP / KARINA 
Idzie sobie przedszkolaczek 
Śpiewa, tańczy oraz skacze.  
Dziś też powód ma do śmiania,  
Bo to jest dzień pasowania. 
 
 
 
5. Ślubowanie:  

  
              Starszaki „czytają” punkty ślubowania, a Maluszki po każdym odpowiadają 
„Ślubujemy”. 

 
� Jeść kaszę, pić mleko i nie odchodzić daleko! 
� Nie płakać, nie szlochać, Panie mocno kochać! 
� Dbać o salę i bawić się doskonale! 
� Zabawki szanować i wszystko porządkować! 
� Nie sikać w galoty, bo z tym za dużo roboty! 

 
 
DZIECI  RAZEM 
 
My maluchy przyrzekamy:  
Być od dziś przedszkolakami,  
Grzecznie bawić się i fikać, 
W mig zajadać z talerzyka 
Nie grymasić i nie szlochać,  
Zawsze ładnie się zachować 
 
 
6. Ceremonia pasowania na przedszkolaka.  Dzieci  zapraszają  p. dyrektor do dokonania 
ceremonii pasowania. 
 
NATALKA/ WERONIKA / ARTUR / MATEUSZ 
Panią Dyrektor tu zapraszamy,  
Dla Pani specjalne zadanie mamy,  
Chcemy poprosić o pasowanie 
Prawdziwym przedszkolakiem niech każdy zostanie. 
 
Dzieci ustawione w półkole – p. dyrektor dotyka długim lizakiem ramienia każdego przedszkolaka i 
wypowiada formułkę „Pasuję Cię na przedszkolaka”.  
 
 



 
7. Wierszyk po pasowaniu  
 
DZIECI RAZEM: 
 
Jesteśmy już przedszkolakami 
Zawsze chcemy być zuchami 
Grzecznie bawić się będziemy  
Tutaj wszystkim ślubujemy 
 
 
8. Piosenka   „JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK”  
Dzieci wsólnie śpiewają piosenkę gestem interpretując jej słowa. 
 
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. 
 
Mamy klocki, kredki, farby, 
To są nasze wspólne skarby, 
Bardzo dobrze tutaj nam, 
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. 
 
 
9. Zabawa przy piosence „ZABAWA ŚMIESZNE MINY”.  
Dzieci ustawiają się w kole – jedno dziecko wewnątrz koła pokazuje odpowiednie gesty. Reszta 
dzieci je naśladuje. 
 
Rób dokładnie to, co ja. 
Skacz do góry – hopsasa! 
Dookoła obróć się, 
klaśnij głośno w dłonie swe. 
Tupnij nogą – tup! tup! tup! 
śmieszną minę do mnie zrób 
i swą buzię pokaż mi. 
Teraz wchodzisz ty! 
 
10. Zabawa na po żegnanie  
 
Dzieci stoją w półkolu i żegnają się: 
 
– Żegnają się nasze głowy – kiwają, kręcą głową 
– Żegnają się nasze nogi – tupią 
– Żegnają się nasze uszy – pokazują 
– Żegnają się nasze oczy – mrugają 
– Żegnają się nasze brzuszki – klepią się po brzuchu. 



– Żegnają się nasze ręce – machają 
11. Dzieci otrzymują pamiątkowy dyplomik i drobny upominek, pozują do wspólnego pamiątkowego 
zdjęcia. Nauczycielki dziękują wszystkim gościom za przybycie oraz zapraszają dzieci i Rodziców 
na słodki poczęstunek. 
 
12. Czas na dowolne zabawy i rozmowy mające na celu zintegrowanie grupy: dzieci, rodziców i 
pracowników przedszkola. 


