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Piaskownicę zostawiam bez żalu, 
Książki niosę w tornistrze. 
Od czystości aż błyszczę, 
Przecież jestem już pierwszak nie maluch.  

Dziecko 17 
W naszym przedszkolu bardzo dobrze było. 
Wszystko, co dobre szybko się skończyło. 
Czas się pożegnać, serdecznie dziękować, 
A po wakacjach do szkoły wędrować. 

Piosenka „Żegnaj przedszkole kochane” 
Żegnaj przedszkole kochane, nadeszła chwila rozstania. 
Serce tak dziwnie uderza, mgła jakaś oczy zasłania. 

Jutro tu pustka zagości, umilkną gwary, hałasy, 
A dzieci pełne radości, pójdą już do pierwszej klasy. 

My już się żegnać musimy, bo przyjdą tu dzieci nowe, 
A więc kochane przedszkole, żegnaj nam już i bądź zdrowe. 

Urszula Nowak  
 
 
 
 
 
 
mgr Urszula Nowak 
mgr Anna Klimczyk 
Przedszkole nr 1 w Koniecpolu 

SCENARIUSZ  UROCZYSTOŚCI  

„PASOWANIE  NA  PRZEDSZKOLAKA” 

1. Wiersz „My jesteśmy przedszkolacy” 
My jesteśmy przedszkolacy tacy 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. Wiersz „Krzysio przyszedł do przedszkola” (wszyscy) 
Krzysio przyszedł do przedszkola bardzo zapłakany, 
Nie zna przecież tu nikogo i brakuje mamy. 
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Nie płacz Krzysio, otrzyj oczka, roześmiane buzie w koło. 
Popatrz tu jest twoje miejsce zabawimy się wesoło. 
Tu twój znaczek, tam krzesełko. 
W umywalni ręcznik czeka. 
Pani się uśmiecha miło. 
Masz kolegów, nie narzekaj. 

3. Wiersz „Przyszedłem do przedszkola nieporadny” 
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. Piosenka „Najmłodszy trzylatek” (na melodię krakowiaka) 
Najmłodszy trzylatek bardzo zatroskany, 
krzywi się i płacze, gdy nie widzi mamy. 

Czterolatkom lepiej układa się życie, 
Mają swych kolegów nie bawią się skrycie. 

Średniak proszę państwa to już człek dojrzały,  
Lecz rozrabia często i robi kawały. 

Starszak wszystko lubi i pisać i czytać,  
Umie dyżurować i buty sznurować. 

5. Wiersz „Trudny był nasz pierwszy start” 
Trudny był nasz pierwszy start gdyśmy mieli mało lat. 
Buzie stale zapłakane, miny smutne, zatroskane. 

Minął roczek, drugi, trzeci, z nas wyrosły większe dzieci. 
Potrafimy recytować, śpiewać, tańczyć i figlować. 

6. Piosenka „Wietrzyku – psotniku” 
Wiatr zapukał w okno do dzieci, halo, hej, maluchy jak leci? 
Nie chce mi się biegać po polach, przyjdę do waszego przedszkola. 

Ref. Wietrzyku, psotniku masz chmurki przegonić, sarenki utulić w lesie. 
Kałuże osuszyć i liście posprzątać, bez ciebie cóż zrobi jesień? 

A ja chcę rozkręcać zabawki, albo rozkołysać huśtawki. 
Wolę dmuchać w trąbki, piszczałki, zbudzić wasze misie i lalki. 

Ref. Jak wyżej. 
Wiatr zapukał w okno leciutko, trochę dzieci bez was mi smutno. 
Nie chce mi się biegać i wiewać, wolę z wami trochę pośpiewać. 

Ref. Jak wyżej. 

7. Wiersz „Wszyscy mnie lubią” (starszaki) 
Wszyscy mnie lubią, to rzecz wspaniała, 
więc się jeszcze bardziej staram.  
Jestem miły, mówię wciąż: 
proszę, przepraszam, bardzo dziękuję 
i uśmiecham się w ogóle. 
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Teraz mnie lubią wszyscy, 
więc z radości skaczę w górę aż do samych chmurek. 

8. Wiersz „Rano złote słonko” (średniaki) 
Rano złote słonko wstało nad przedszkolem, 
Widzi przedszkolaki wszystkie są wesołe. 
Kolorowe zabawki czekają od rana. 
Lalki misie i klocki, książka malowana, 
Samochody i kredki, skakanki, obręcze, 
Jeśli umiesz, to policz, czego jest najwięcej. 

9. Piosenka „Podaj rękę lewą” 
Poznajmy się nawzajem, kto jak na imię ma. 
Przedstawmy się nawzajem, niech każdy wszystkich zna. 

Ref. Podaj rękę lewą podaj rękę prawą. 
Zaczniemy zajęcia wesołą zabawą. 

Już znamy się nawzajem i kto jest, kto ja wiem. 
A skoro cię poznaję, chcę z tobą bawić się. 

Ref. Jak wyżej. 
Gdy pani o coś pyta, do góry palce dwa. 
A gdy ktoś odpowiada, słuchamy cicho sza. 

Ref. Jak wyżej. 
Kąciki w naszej sali są takie, że ho ho. 
Tam chętnie się bawimy, pomysłów mamy sto. 

Ref: Jak wyżej. 

 10. Wiersz „Przedszkolaki to są dzieci ...” 
Przedszkolaki to są dzieci z tej gromadki, 
Co wierszyki recytują i piosenki wyśpiewują. 
Skaczą pięknie jak piłeczki, buzie mają jak laleczki. 
Ładnie prace wykonują, wydzierają, lepią i malują. 
Gdy potrzeba, też pomyślą i humorem czasem trysną. 
A więc do nas, bo już czas przedszkolakiem zostać wraz. 

 11. Wiersz „Słoneczko złote włosy czesze” 
Słoneczko złote włosy czesze, 
Słoneczko w rosie myje twarz. 
I ja też wstaję, też się spieszę, 
Bo do przedszkola iść już czas. 
Ścieżka przed progiem uprzątnięta, 
Błyszczy za drzwiami czysta sień. 
Wita nas pani uśmiechnięta 
I tak się tu zaczyna dzień. 

 12. Piosenka „Nam wesoło tu w przedszkolu” (na melodię „Szła dzieweczka”) 
Nam wesoło tu w przedszkolu, miło płynie czas, a cha cha. 
Raz w lewo, raz w prawo kółeczka dwa tańczymy, walczyka i ty i ja.  
O nie płacz już, nie płacz, kolego mój, przedszkole to drugi domek jest twój. 
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 13. Słowo wiążące prowadzącej 
Dzieci pięknie zaprezentowały to wszystko, czego nauczyły się w przedszkolu 
przez tak krótki czas, a głównie pokazały swoje zdolności aktorskie oraz 
możliwości szybkiego zapamiętywania tekstów mówionych i śpiewanych. Teraz 
czas na to, aby pokazały swoją odwagę, sprawność fizyczną i umysłową. 

 14. Próba uśmiechu – zjeść plasterek cytryny i wesoło się uśmiechnąć 

 15. Próba sprawności – wygryźć z wafla kształt jabłka, serca, koła 

 16. Próba mądrości – zagadki 
O tym drzewie wiele mówić wam nie będę. 
Pod jej gałązkami śpiewamy kolędę.    (choinka) 

Co to za pękata pani. 
Sukienki szeleszczą na niej. 
Kto ją z sukni rozdziewa to łzy potokiem wylewa.    (cebula)  

Ma gruby brzuszek i ogonek mały, będzie z niego pewnie  
Barszczyk doskonały.    (burak) 

Choć nie szyję nic jak wiecie. 
Igieł pełno mam na grzbiecie.    (jeż) 

 17. Słowo wiążące 

 18. Wiersz „My przedszkolacy mali” (pięcioro dzieci) 
My przedszkolacy mali zgromadzeni w tej sali przyrzekamy: 
– z uśmiechem przychodzić do naszej gromadki, 
– ze smakiem zjadać śniadania i obiadki, 
– w sali, w ogrodzie przyjaciół znajdować, 
– wspaniale się bawić, śpiewać i malować, 
– uważnie słuchać tego, co nam mówi pani. 
Dzisiaj uroczyście to przyrzekamy. 

 19. Uroczyste ślubowanie (dzieci powtarzają słowo ŚLUBUJĘ) 
Ślubuje uroczyście, że: 
– będę starał się być dobrym i grzecznym przedszkolakiem, 
– będę strzegł honoru i dobrego imienia swojego przedszkola, 
– będę szanował swoje panie i rodziców, 
– będę uczył się tego, co piękne i mądre, 
– będę kochał i strzegł moją ojczyznę. 

 20. Pasowanie na przedszkolaka 
Po ślubowaniu pani dyrektor pasuje czarodziejskim ołówkiem każde dziecko, 
mówiąc słowa: „Uroczyście pasuję cię na przedszkolaka”. 

 21. Wręczenie dyplomów  

 22. Wesoła zabawa przy muzyce  
Urszula Nowak 
Anna Klimczyk 


