
SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI PASOWANIA UCZNIÓW KLASY I NA 
CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

Cele: 

• Zapoznanie uczniów z biblioteką szkolną i z zasadami korzystania z biblioteki;  
• Zapoznanie z regulaminem wypożyczalni  
• Utrwalenie zasad obchodzenia się z książkami  
• Przygotowanie do samodzielnego dokonywania wyboru książki  
• Budzenie zainteresowania książką oraz wyrobienie prawidłowych nawyków 

czytelniczych  
• Wdrażanie do właściwego zachowania się w bibliotece  

Metody: 

• Rozmowa kierowana,  
•  Pogadanka  
• Inscenizacja 

Formy pracy: 

• Indywidualna  
• Grupowa  

Środki dydaktyczne: 

• Teksty zagadek  
• Prośby książki do odczytania  
• Regulamin wypożyczalni  
• Prezenty (zakładki) dla dzieci  
• Dyplom 
 
 

Przebieg zajęć 

Uroczyste powitanie uczniów oraz gości 

Serdecznie witam Was w bibliotece szkolnej. Dziś zostaniecie uroczyście pasowani na 
czytelników biblioteki. Przez pół roku pilnie uczyliście się literek, znacie cały alfabet i teraz 
na pewno umiecie już czytać. Możecie więc samodzielnie poznawać zaczarowany świat bajek 
i baśni. Zaprosiłam Was również tutaj, abyście zaprzyjaźnili się z książką. Jak myślicie, czy 
biblioteka to dobre miejsce na zaprzyjaźnienie się z książką? Dlaczego? (uczniowie 
odpowiadają). 
Zanim jednak rozpoczniemy naszą małą podróż po bibliotece i krainie książek, rozpoczniemy 
od wyjaśnienia kilku nowych dla Was słów związanych z biblioteką ( nauczyciel bibliotekarz 
rozmawia z dziećmi zadając pytania): 

• Gdzie się znajdujemy, po co tutaj przychodzimy? 
• Czym różni się biblioteka od klasy? 
• Jaka jest różnica między księgarnią a biblioteką? 
• Czy znacie inne biblioteki oprócz szkolnej?  



• Może któreś z Was wie jak należy zachować się w bibliotece? - spontaniczne 
wypowiedzi dzieci. Zasady zachowania, wcześniej spisane na arkuszu odczytuje jedna 
z dziewczynek –Wróżka 

 
ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 

• Zachowuję się cicho, by nie przeszkadzać innym czytelnikom 
• Przychodzę do biblioteki w wyznaczonych godzinach 
• Dbam o wypożyczone książki i staram się zawsze w terminie je oddawać 
• Jeśli zgubię lub zniszczę książkę zgłaszam to pani bibliotekarce 

 

N – l: A teraz posłuchajcie krótkiego przedstawienia , specjalnie dla Was przygotowanego 
przez starsze koleżanki i kolegów. 

Krasnal I: Posłuchajcie drogie dzieci, czas Wam tutaj szybko zleci … Dzień ten w sercach  

Wam zostanie, bo dziś będzie pasowanie.  

Wróżka: (wychodzi i kłania się)  

Dzień dobry, dzieci, witam Was! 

Już na teatrzyk przyszedł czas, 

więc nie zwlekajmy ani chwili, 

usiądźcie wygodnie moi mili. 

Za chwilę wbiega zziajany Kot w butach: 

Wróżka: Kocie w Butach, gdzie ty byłeś? Znowu dzisiaj się spóźniłeś!!! 

Kot: Oj! Spóźniłem się dlatego, że spotkałem Pytalskiego, który mnie o wszystko pytał, 

jakby nigdy nic nie czytał. 

Wróżka: Zaraz kocie!  Opowiedz o tym Pytalskim, bo dzieci chciałby go poznać. 

Kot: Posłuchajcie! 

Na ulicy Trybunalskiej mieszka sobie Staś Pytalski, 

co, gdy tylko się obudzi, pytaniami dręczy ludzi. 

Lecz tych pytań, mogę przysiąc, 

jest gdzieś z pięćset albo tysiąc!!! 

Kto odpowie, kto pomoże? 

Krasnal II: Książka, książka  wszystko może! 



                     Przecież - żeby przestać pytać, 

                      trzeba dużo książek czytać, 

                      czytać baśnie i bajeczki 

                      opowieści z biblioteczki. 

                      Dlatego książka, od rana ma same kłopoty, 

                       taka jest zapracowana, tyle ma roboty!” 

Krasnal I: Przy tym dziwy opowiada, ciągle gada... gada...gada... 

Kot: To – jak ta Pleciuga, co pod płotem stała i gadała i gadała. 

Krasnal I: Jaka Pleciuga? Opowiedz, kocie! Gdzie ją spotkałeś? 

Kot: Spotkałem ją w książce  Hanny Januszewskiej. Chcecie wiedzieć, kto to taki? 
Posłuchajcie! 

Wyszedł Maciej na szarugę 

i napotkał w mgle Pleciugę. 

Pleciuga pod płotem stała 

i gadała... i gadała... 

Więc tak Maciej jej powiada: 

Tnie szaruga i deszcz pada, 

Lepiej chodź do chaty gadać. 

Zajmiesz się nam dzieciakami, 

wieczór uśpisz je bajkami. 

Posłuchała i została. 

Wnet zaczęła bajki splatać, 

o czarach, o wróżkach 

i chatach na kurzych nóżkach. 

Krasnal I: To tak samo jak książki. One też przenoszą nas w zaczarowany świat 

baśni i opowieści. 

.Wróżka: Patrzcie, patrzcie, oto idzie nasza królowa!    (wchodzi książka, trochę poplamiona  
i potargana i mówi wiersz pt. „Skarga książki”-  Jana Huszczy) 



Książka:  
 
Jestem książką z dużej szafy. 
Wszyscy mówią, żem ciekawa, 
więc mnie ciągle ktoś pożycza, 
lecz nie cieszy mnie ta sława. 
Miałam papier bielusieńki, 
ślady na nim Florka ręki. 
Pozaginał Jaś mi rogi, 
Julek na mnie kładł pierogi. 
Krzyś, ze swym zwyczajem zgodnie, 
trzymał mnie aż trzy tygodnie. 
Narysował na okładce 
Staś diabełka, małpkę w klatce. 
Anka, Władka siostra mała, 
ta mi kartki wyrywała. 
Cóż mi z tego, żem ciekawa, 
dłużej żyć tak nie potrafię. 
Nie będziecie mnie szanować, 
to się zamknę na klucz w szafie! 
 

Wróżka: Myślę książko, że nasi nowi czytelnicy będą bardzo dbali o Ciebie 

i na pewno spełnią Twoje życzenia. 

Książka: Posłuchajcie uważnie dzieci o co Was proszę: 

v Nie pisz i nie rysuj tuszem na moich kartach,  
Bowiem wkrótce będę prawie nic nie warta. 
 

v Nie zaginaj rogów, używaj zakładki, 
Na półce mnie stawiaj, dbaj o me okładki. 
 

v Kiedy moje kartki wyrwiesz i wyrzucisz, 
Wiedz, że wtedy nigdy do nich nie powrócisz. 
 

v Gdy się ze starości zacznę rozlatywać, 
Spróbuj mnie naprawić, posklejać, pozszywać. 
 

v Nie czytaj, gdy jadasz, nie brudź mnie rękami, 
To ci będę służyć całymi latami. 

 

Krasnal II: A teraz moje dziatki - będą zagadki. Zaraz sprawdzimy, czy znacie bohaterów  

niektórych bajek? (krasnale rozkładają kartoniki z zagadkami, dzieci wybierają karteczki i 
krasnale odczytują treści zagadek)  

Jaka to dziewczynka ma roboty wiele, a na pięknym balu gubi pantofelek? (Kopciuszek)  

Każda królewna, a tym bardziej ona, uważać powinna na wrzeciona? (Śpiąca Królewna)  



W chatce krasnoludków mieszka prześliczna królewna … ? (Śnieżka)  

Jak się nazywała panieneczka mała, z bajki Andersena znana,  co tylko cal wysokości miała?  
(Calineczka)  

 Smaczna chatka w lesie stała, zagubionych zapraszała. O Babie Jadze nie wiedzieli i domek z 
piernika zjeść chcieli.  (Jaś i Małgosia)  

Kto odważnym, sprytnym czynem rzucił siarkę pod jaskinię?  
Siarka w owcy jest ukryta, smok wybucha no i kwita.  (Szewczyk Dratewka) 
  
Nos mu urósł bez miary, gdy kłamliwe miał zamiary.  
Czy znacie chłopca z drewna? Był taki – to rzecz pewna.  (Pinokio)  
 
Jak się nazywa dziewczynka miła, która w bajeczce gąski zgubiła? (Sierotka Marysia)  
 
W bajce w butach chodziłem i wcale się nie nudziłem.  
Szybko mnie rozpoznacie, jeśli bajeczkę znacie.  (Kot w butach) 
  
W jakiej bajce trzy życzenia dolę ludzi miały zmieniać?  
Jest tam rybak, stara chatka, wiesz już o czym ta zagadka?  (O rybaku i złotej rybce)  
 
Ta dziewczynka mała do chorej babci zmierzała. Niosła smakołyków kilka, spotkała w lesie wilka.  
(Czerwony Kapturek)  

Krasnal II: Wykazaliście się świetną znajomością bajek. Myślimy, że będziecie wspaniałymi 
czytelnikami bo:  

Wróżka: Książka nas uczy, książka cieszy  
                  czasem zadziwi nas niemało,  
                  albo po prostu tak rozśmieszy,  
                  jakby się dobry żart słyszało. 

Krasnal I: A teraz wszystkich proszę o powstanie, odbędzie się pasowanie. 

Książka: Dzieci - podnieście w górę dwa palce prawej ręki i powtarzajcie za mną słowa: 

                                              My uczniowie pierwszej klasy 
               Tobie, Książko, przyrzekamy, 
     że szanować Cię będziemy, 
     krzywdy zrobić Ci nie damy. 
                                                I wskazówek i rad książek  
                                                będziemy słuchać z uwagą.  
                                                Obowiązki czytelnika  
                                                traktować z powagą! 

 
Książka: Od tej chwili jesteście moimi rycerzami, przyjaciółmi i czytelnikami szkolnej biblioteki. 

 
Krasnale (razem): Dziś żegnamy się już z Wami, wszystkim pięknie się kłaniamy, 

do odwiedzin zapraszamy. 

Wszyscy: (Wspólnie śpiewają piosenkę do melodii: „Wsiąść do pociągu ….) 



           Książka jest dobrym twym przyjacielem 
zawsze pocieszy, nauczy wiele,  
często odwiedzaj ją w bibliotece, 
w skarbnicy wiedzy, w tej książek tece. 
 

        Szanuj ją kochaj i miłuj szczerze, 
a coś ci powiem, bo ja w to wierzę, 
że książka da ci wiele radości  
teraz, na starość no i w młodości. 
 

      Ceń ją za mądrość i za nauki, 
niech się z niej śmieją tylko nieuki, 
ona zaś będzie twym drogowskazem 
zawsze kierunek dobry ci wskaże. 
 
Bo książki dają wiele radości  
uczą i bawią i żyć jest prościej. 
A wszem wiadomo, że bez czytania 
świat jest ubogi, jak bez kochania 

N – I: 

Chciałam Wam serdecznie pogratulować. Zostaliście czytelnikami biblioteki szkolnej. Doskonale 
poradziliście sobie z zagadkami i innymi zadaniami. Na pamiątkę naszego spotkania przygotowałam 
dla Waszej klasy dyplom, który powiesicie sobie na gazetce klasowej. Mam do Was jeszcze jedną 
prośbę – abyście narysowali ilustrację pt. „Moja wizyta w bibliotece szkolnej” i przynieśli ją do 
biblioteki. Z Waszych rysunków utworzymy album, który będą mogły oglądać także inne dzieci. 

 
Opracowała: mgr Bożena Wójcik 

 


