
SCENARIUSZ PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA W GRUPIE I 
opracowała: E. Zegarlicka 

 

Temat: „Jestem sobie przedszkolaczek” 

Cele szczegółowe (dziecko): 

 śpiewa piosenki 

 recytuje wiersze, 

 tańczy w parze z kolegą, 

 inscenizuje ruchem piosenki, 

Data: 20.11.2013 

Środki dydaktyczne: dekoracja okolicznościowa, płyta CD z muzyką, magnetofon, 

opaski z logo grupy, rożki ze słodyczami, dyplomy dla dzieci, stroje delfinków, spódniczki,  

T-shirt , 

Przebieg uroczystości: 

1. Powitanie gości przez nauczycielkę. 

2. Powitanie przez dzieci piosenką „Całuski” 

3. Piosenka grupowa „My jesteśmy delfinkami” na mel. „ Krasnoludki” 

4. Inscenizacja ruchowa do utworu „Węże i raki” 

5. Opowieść muzyczno – ruchowa do piosenki „Szot” (taniec kaszubski) 

6. Zabawa taneczna „Dwóm tańczyć się zachciało” 

7. Piosenka „Słoń z malinowym nosem” 

8. Piosenka „Jestem sobie przedszkolaczek” 

9. Wiersz „My jesteśmy Delfinki” 

10. Złożenie przysięgi przez dzieci:  

- PRZYRZEKAMY, co dzień rano buzię mieć zawsze roześmianą,/ PRZYRZEKAMY, 

- PRZYRZEKAMY, nie płakać, nie szlochać i panie mocno kochać,/PRZYRZEKAMY, 

- PRZYRZEKAMY, choć jesteśmy jeszcze mali, zgodnie się bawić w sali,/PRZYRZEKAMY, 

- PRZYRZEKAMY, nie robić w spodnie bo to mokro i niewygodnie,/ PRZYRZEKAMY. 

11.Złożenie przyrzeczenia przez rodziców: 

Mam dziecko w przedszkolu i będę się starać: 

- pamiętać, że moje dziecko jest najcenniejszym darem,/PRZYRZEKAMY/ 
- słuchać uważnie o czym mówi, 
- doceniać w dziecku to, co w nim najlepsze, 
 - przytulać je często, 
 - wspierać je i pomagać ale nie wyręczać 
12. Zaproszenie przez nauczycielkę P. Dyrektor do dokonania pasowania. Podczas aktu pasowania P. 

Dyrektor nakłada dzieciom opaskę z logo grupy- delfinem. Dokonuje również pasowania Misia Uszatka na 

członka grupy.  

13. Dzieci otrzymują dyplom oraz rożek ze słodkościami. 

14. Pożegnanie - nauczycielki dziękują gościom i dzieciom za uczestnictwo w uroczystości. 

 

 

 

 

 

 



CAŁUSKI 
1. Wesoło witamy, wesoło witamy 
 wszystkich was, wszystkich was. 
 Radośnie śpiewamy, radośnie śpiewamy 
 cały czas, cały czas. 
 
 Ciekawe, ciekawe co robić będziemy, 
 co teraz co teraz dla was szykujemy x2 
 
 Ref. Całuski, całuski 
 dzisiaj dla Was mamy 
 całuski, całuski damy wam. 
 
 2. Wesoło witamy, wesoło witamy 
 wszystkich was, wszystkich was. 
 Radośnie śpiewamy, radośnie śpiewamy 
 cały czas, cały czas. 
 
 Ciekawe ,ciekawe co robić będziemy, 
 co teraz co teraz dla was szykujemy x2 
 
 Ref. Ten taniec, ten taniec 
 dzisiaj dla was mamy 
 Ten taniec, ten taniec 
 damy wam 
 
 

MY JESTEŚMY DELFINKAMI 
 
My jesteśmy delfinkami 
Plim plam plum  
Plim plam plum 
Zgrabne płetwy z tyłu mamy 
plim plam plum 
plim plam plum 
 
Jemy kraby, morskie trawy 
Oj tak tak 
Oj tak tak 
 
 
 
 

 

 

1.JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK, 

 Nie grymaszę i nie płaczę, 

 Na bębenku marsza gram, 

 Ram tam tam, ram tam tam. 

 

 2.Mamy tu zabawek wiele, 

 Razem bawić się weselej, 

 Bo kolegów dobrych mam, 

 Ram tam tam, ram tam tam. 

 

3. Mamy klocki, kredki, farby, 

 To są nasze wspólne skarby, 

 Bardzo dobrze tutaj nam, 

 Ram tam tam, ram tam tam. 

 

4. Kto jest beksą i mazgajem, 

 Ten się do nas nie nadaje, 

 Niechaj w domu siedzi sam, 

 Ram tam tam, ram tam tam. 

 

 „PŁYNĘŁA SZALUPA” 
 
Płynęła szalupa po morzu z bąbelkami. 
I słoń z malinowym nosem i z kłapciastymi 
uszami! 
Wtem mewa krzyknęła: „Statek z piratami” 
I słoń z malinowym nosem i z kłapciastymi 
uszami! 
Złupili piraci łódkę ze skarbami. 
I słoń z malinowym nosem i z kłapciastymi 
uszami! 
Została już tylko woda z bąbelkami. 
I słoń z malinowym nosem i z kłapciastymi 
uszami! 
 
DELFINKI 
 
My jesteśmy delfinki 
Grzeczni chłopcy 
I śliczne dziewczynki 
Zapraszamy dzisiaj Was  
Pasowania nadszedł czas. 
 
SZOT 
Zagrajcie mi szota, szota, 
Część B 
Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy,  
naokoło tańczysz ty. 
Część A 
Zagrajcie mi szota, szota, 
co otrząsa brzuszek z błota. 
Część B 
Raz, dwa, trzy… 
Część A 
Zagrajcie mi szota, szota, 
Część B 
Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy 
Część A 
Zagrajcie mi szota, szota, 
co otrząsa kolana z błota. 
Część B 
Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, 
 


