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SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI  "PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA”  

 
GRUPA: 3-4-LATKI 
 
DATA:  29.10.2014R. 
 

PROWADZENIE:  MAŁGORZATA KOWALCZYK, IZABELA PAWLI ŃSKA 
 
CELE OGÓLNE: 
•    przyjęcie do społeczności przedszkolnej nowych dzieci; 
•    wspomaganie dziecka w budowaniu pozytywnego obrazu siebie; 
•    nawiązanie bliższego kontaktu między dziećmi, rodzicami i personelem przedszkola; 
•    tworzenie w przedszkolu atmosfery radości, przyjaźni i zaufania; 
 

CELE  SZCZEGÓŁOWE: 

DZIECKO:  
•    bawi się zgodnie z rówieśnikami; 
•    śpiewa piosenki,  
•    recytuje wiersze,  
•    inscenizuje ruchem piosenki; 
•    pokonuje lęk przed występami publicznymi. 
 

POMOCE DYDAKTYCZNE: magnetofon, dyplomy, pamiątkowe książeczki, płyty CD 
z piosenkami i tańcami. 

 
PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI:   
 
1. Powitanie: 
/Malwina, Wojtek, Julka, Maja, Szymon, Maciek/: 
 
Z grzecznym ukłonem, 
uśmiechem radości,  
witamy wszystkich miłych gości. 
Chcemy wam zaśpiewać i zatańczyć ładnie 
nie gniewajcie się jeśli coś źle wypadnie! 
Mili goście posłuchajcie, oklaskami nagradzajcie! 
 
 
2. Nauczycielka sprawdza przygotowanie dzieci do ceremonii pasowania wyznaczając 
dzieciom zadania: 
 
Kalendarz ważną datę dziś wskazuje, 
bo Pani dyrektor na przedszkolaka Was pasuje,  
ale zanim to się stanie, niech każde z Was wykona zadanie. 
 



• Przedszkolak potrafi zaśpiewać piosenkę: 
 
„Jestem sobie przedszkolaczek”–  śpiew piosenki z ilustrowaniem jej treści  ruchem 
 
 

• Przedszkolak potrafi gimnastykować się:  
 
Gimnastyka dobra sprawa,  
dla nas wszystkich to zabawa, 
ręce w górę, ręce w przód  
nogi tupią tup tup tup 
Głowa w górę, głowa w bok 
Hop do góry skok 
 
 

• Przedszkolak potrafi wyrecytować wierszyk: 
 
- zabawa paluszkowa „Dwie małe rączki” 
 
Dwie małe rączki klaszczą: 1,2,3 
A czasem się pogłaszczą: 1,2,3 
W kolanka zastukają: 1,2,3 
I rodzicom pomachają: 1,2,3 
 
 

• Przedszkolak potrafi bawić się wesoło: 
 
- zabawa ze śpiewem „Mam chusteczkę haftowaną”  
 
- taniec do piosenki ”Polka kłanianka” 
 
 
3. Ślubowanie przedszkolaków – zaproszenie do ślubowania przez przedstawicieli „zerówki”: 
 
/Adaś, Lilianna, Paulina, Karolina/ 
 
Teraz Was zapraszamy do ślubowania: 
Wyciągnijcie dwa paluszki  
Równiuteńko złóżcie nóżki 
I uważnie posłuchajcie,  
i wyraźnie powtarzajcie! 
 
 
Czy ślubujecie? 
-  nie płakać, nie szlochać, panie mocno kochać?   /Ślubujemy, 
- zabawki szanować i wszystko porządkować?  /Ślubujemy, 
-  dbać o salę i bawic się doskonale?    /Ślubujemy, 
- nie sikać w galoty, bo z tym dużo roboty?   / Ślubujemy. 
  
 
 
 



/Kalina, Karolina, Maja, Marcel, Rozalka/ 
 
Super poszły Wam zadania,  
więc zapraszamy do pasowania 
Panią dyrektor tutaj prosimy 
do pasowania przystąpimy! 
 
 
4. Pasowanie na przedszkolaka przez Panią dyrektor czarodziejskim lizakiem – nauczycielka 
wręcza Pani dyrektor lizak ze słowami: 
 
Pani dyrektor gdy dotknie pani czarodziejskim lizakiem dzieciaka, zrobi pani z niego prawdziwego 
przedszkolaka! 
 
 
5. Wręczenie dzieciom pamiątkowych dyplomów i książeczek. 
 
 
6. Wspólna grupowa fotografia. 
 
 
7. Słodki poczęstunek dla dzieci i zaproszonych Gości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


