SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
Powitanie
Prowadz cy I
W imieniu wszystkich uczniów mam zaszczyt powita wszystkie panie nauczycielki
i pani Dyrektor naszej szkoły na akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
uroczysto od podzi kowa
Poniewa jest to dzie szczególny, pragniemy rozpocz
i ycze . Prosz o wysłuchanie teraz listu skierowanego do Was Drodzy Nauczyciele
od uczniów naszej szkoły.
Prowadz cy II (ucze ubrany w historyczny strój odczytuje list zapisany na zwoju papieru
symbolizuj cym pergamin)
„Dzi zaiste jest okazyja, i by wyrazi nasze podzi kowanie za upraw tego ugoru, jakim s
uczniowskie czerepy. Niech Wa pa stwu snuje si

ywot w pomy lno ci, a fortuna niech

nie mija Waszego domostwa. Ty za , szlachetne zdrowie, ulubuj sobie naszych nauczycieli
i wspieraj ich nadw tlone przez na siły.
Tego Wam ycz wdzi czne basałyki
Anno Domini 2003”
(po przeczytaniu listu składa go na r ce Dyrekcji szkoły)
Piosenka na melodi „Niech im gwiazdka pomy lno ci..”
Słowa piosenki
„Niech Wam ycie w pomy lno ci
Zawsze ra nie płynie (bis)
A co smutne i niemiłe niech w pami ci ginie (bis)”
Wiersz pt. „Wesoły dzie ”
Ten dzie przywitamy od rana
Ładn piosenk ,
Ten dzie powszedni, zwyczajny,
Od niejednej milszy niedzieliBo dzisiaj przecie jest wi to
Naszych nauczycieli.
Przystroimy dzi w złote li cie
Ławki i ciany,
eby było milej, weselej…
Tego dnia przywitamy z u miechem
Tych, którzy zawsze s z namiNaszych nauczycieli.

Piosenka pt. „ wi to Nauczyciela”
Muzyka i słowa : H. Freund
Prowadz cy I
Spotykamy si dzi , aby chocia raz w roku podzi kowa naszym nauczycielom za ich trud,
serce oraz wkład w nasze wychowanie i nauczanie. A e trudna rzeczywi cie jest uprawa
uczniowskiego ugoru przyznamy wszyscy, gdy przypomnimy sobie nasze szkolne sprawy i
sprawki.
Obejrzyjmy teraz kilka scenek naszego szkolnego ycia.

Scenka pierwsza

„Zwykłe dzieci”

(dzieci skradaj c si wchodz na scen , maj pobrudzone ubrania, s rozczochrane itp., na
scenie s ustawione ławki szkolne .)
1. My jeste my najzwyklejsze dzieci
mowa ! Aniołkami nas nie nazwiesz,
zdarza nam si bi , przeszkadza , mieci ,
i po prostu robi Pani na zło .
2.

Zdarza nam si lekcji nie odrobi ,
brudne łapy mie i bł d w zeszycie,
Pani wie, e nic si nie da zrobi ,
Inni nie b dziemy. To jest ycie.

3.

Wi c si dla porz dku z yma,
głos podnosi, nieraz dwój wlepi,
ale długo w gniewie nie wytrzyma:
znowu si u miecha. Ju jest lepiej.

4.

Jak jest zła, to człowiek te si boczy,
dobra, to jej człowiek gotów wle na głow ,
no i tak si nasze ycie toczy,
czasem szare , czasem kolorowe.

5.

Ale nie jest tajemnic dla niej,
ani dla nas, e cho si czubimy,
w gruncie rzeczy my i nasza Pani,
co to gada , bardzo si lubimy.

Piosenka :”Nasza Pani jest kochana”
Muzyka: F. Leszczy ska
Słowa: B. Lewandowska
(dzieci stoj w półokr gu, półokr gu kołysz c si w rytm piosenki. Refren piewaj trzymaj c
r k na sercu)
Nasza Pani jest kochana,
zawsze ma dla dzieci czas.
Zwykle Pani piewa dla nas,
ale dzi posłucha nas.
Ref. Prosz Pani, prosz Pani,
My lubimy Pani tak,
e jak Pani nie ma z nami,
nawet lizak traci smak,
e jak Pani nie ma z nami,
nawet lizak traci smak.
Pani umie rad znale ,
kiedy kto kłopoty ma
Pani si nie boi wcale
Ani myszy ani lwa
Ref. Prosz Pani….
Pani du o wie o kwiatach
wie, co noc robi je .
gdyby szła na koniec wiata,
poszliby my za ni te .
Ref. Prosz Pani….
Scenka druga „Klasówka”
Narrator: Nauczyciel staje przed uczniami i mówi:
Nauczyciel: B dziemy dzi mozoli si nad klasówk . Wyjmijcie wasze zeszyty i otwórzcie
wasze głowy.
Narrator: W klasie zapachniało sianem zazieleniło si , cho to była jesie . Ze zgn bionych
dusz biednych
uczniów wydarł si j k. (klasa j czy i wzdycha)
Ucze I:
młodu.

Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitn , na klombach mych my li sadzone za

Ucze II: Pod sło cem, co dało mi dusz bł kitn i które mi wieci bez trosk i zachodu.
Narrator: Potem rozległy si gor czkowe szepty uczniów:
Ucze III: O kochane ci gi i posła cy nieba, o wie cie nas prosz , co nam czyni trzeba.

Ucze I: Bo mu nic nie pojmujemy, ze strachu ledwie yjemy.
Narrator: Niestety na razie nikt si nie pojawia. Siedz uczniowie zas pieni jak s py i marz .
Ucze IV:

eby mie szyj jak yrafy.

Ucze : V: Albo chocia jak łab dzie
Narrator: A czas nieubłaganie posuw si naprzód Nagle (słycha dzwonek) Teraz słycha
westchnienia
uczniów (uczniowie wzdychaj z ulg )
( Nauczyciel siedzi nad zeszytami swych uczniów i biedzi si )
Chcecie posłucha niektórych zda z wypracowa ? Oto one:
(tu czyta zabawne sformułowania z tzw. zeszytów szkolnych publikowanych w czasopismach
„Przekrój” oraz publikacje szkolne - dowolny wybór))

Przy piewki szkolne: na melodi „Sokoły”
1.

Dobrym jest koleg Ada .
Znakomicie podpowiada
Siedz razem z tym Adasiem
Drugi rok w tej samej klasie.

Ref.

Hej, hej, hej uczniowie
Szkoła wyjdzie wam na zdrowie
Nasza Trójka jak ju wiecie
Znana jest na całym wiecie.

2.

Lubi szkoł , lecz ten problem
Zawsze działa mi na nerwy:
Wszystkie lekcje s za długie,
A za krótkie wszystkie przerwy.

Ref.

Hej, hej, hej……

3.

Stoi le na korytarzu,
liczy pi tki w kalendarzu,
nawet w klasie, przy tablicy
na suficie gwiazdy liczy.

Ref.

Hej. Hej, hej……

Scenka trzecia

„Brat

i siostra”

Siostra: Janku, wychodzisz? Nie odrobiłe lekcji!!
Brat: Robota nie zaj c, nie ucieknie.
Siostra: We si do pracy, dostaniesz czekolad .
Brat: Milsza chuda wolno , ni tłusta niewola.
Siostra: Znowu nie dostaniesz ani jednej dobrej oceny w tym semestrze.
Brat: Nie dla psa kiełbasa.
Siostra: A wychowawczyni mówi, e wygl dasz na innego chłopca, e sta ci na wi cej.
Brat: Nie wszystko złoto, co si

wieci.

Siostra: Tak skarbie?! Wi c jak sobie po cielisz, tak si wy pisz!
(i zamyka bratu ksi k )
Brat: Nie rz d si jak szara g ! Dlaczego „zamkła ” mi ksi k ?
Siostra: Ach ty nieuku, mówi si zamkn ła .
Brat: Ojej, ko ma cztery nogi i te si potknie.
Siostra: Poczekaj tatu niedługo wyleczy Ci z lenistwa.
Brat: Dwakro milsza chłosta, ni niedobra siostra.
Siostra: Doskonale, o tatu wraca !
(chłopiec siada i otwiera ksi k )
Brat: Nic nie mów. Mowa jest srebrem, lecz milczenie złotem.
Siostra: Niedoczekanie Twoje, powiem!
Brat: Pogód my si . Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Nie powiesz?
Siostra: Je li wszystko zrobisz.
(chłopiec siada, pisze co , potem patrzy na zegarek)
Brat: Ale, ale, godzina ju min ła, a taty nie widz . Kłamstwo ma krótkie nogi.
Siostra: Niesłusznie zarzucasz mi kłamstwo. Tatu wrócił naprawd .
Brat: Niemo liwe, przecie go nie ma.
Siostra: No, bo wrócił nie nasz tatu , tylko Halinki.
(chłopiec łapie ksi k , próbuje ni rzuci w siostr , ta ucieka, znikaj ze sceny).
Uczniowie siedz nadal w ławkach na scenie.

Scenka 4

„Plotka”

Narrator: Dorotka stłukła nog na schodkach. I z tego urosła plotka.
(ucze wpada do klasy i krzyczy)
- Wiecie ? Dorotka miała wypadek !
- Złamała nog ! Wiem od s siadek!
(uczniowie na zmian )
-Spadła ze schodów…
-Z pi tra…
-Z którego?
- Nie wiem dokładnie…
- Ja wiem! Z trzeciego!
- Wypadła z okna!
- Słowo honoru?
- Tak, było u niej czterech doktorów!
- I piel gniarka!
- I pogotowie!
- Ma nogi w gipsie!
- I guz na głowie
- Biedna Dorotka!
- Okropne rzeczy!
- Ju pewno nigdy si nie wyleczy!
Narrator: Gdy nad Dorotk klasa biadała
-Wchodzi Dorotka, zdrowa i cała.
Tylko plasterek ma na kolanie
-I o to było całe gadanie.

Prowadz cy I: Na naszym szkolnym ugorze wyrosło te sporo ziół i ziółek. Przedstawi
niektóre….

Ziółko I:
Na du ej przerwie
W korytarzu długim
Jasiek i Tomek wzi li si za czuby.
Ja Tomkiem prasn ł
Ten padł na posadzk
Zerwał si – patrz :
Jasiek le y plackiem.
Krzyczeli strasznie
Zwarli si w uchwycie
Była to walka na mier i ycie
Wi c chocia jestem
Dawno w tej klasie
Skoczyłem ku nim
Wrzeszcz c: do - chłopaki!
I od ka dego dostałem jak batem
Bo nie wiedziałem
e wicz karate
Wszedłem do klasy
A mina mi zrzedła
Bo dwóch si biło
A trzeci - oberwał
Ziółko II
Zd ył Kopernik ruszy Ziemi
Gagarin zd ył j okr y ,
A ja tak rano sobie drzemi ,
e na nic nie mam czasu zd y ,
I tym w ród innych si wyró niam,
e si zegarem nie przejmuj ,
Wi c cz sto si na lekcje spó niam,
Zd
natomiast… dosta dwój .
Prowadz cy I:
A teraz prosimy o wysłuchanie wierszy i piosenek dedykowanych dla pa klas I-III.
Wierszyk dla pa klas I-szych
Gdym po raz pierwszy, mały brzd c
Na progu klasy stan ł dr c,
Gdy nie miałego l k chwytał smyka,
Kiedym do domu ju chciał umyka ,

Nauczyciela
U miech przyjazny
Nagle dzieci ce
Stopił boja nie.
Rozgrzał, rozja nił,
Rozpi knił szkoł
Nauczyciela
U miech wesoły.
Swym paniom, panom za u miech taki
Dzi kuj dzisiaj wszystkie pierwszaki.
Piosenka pt. „My jeste my pierwszakami”
(zmieniona piosenka przedszkolna „ My jeste my straszakami” ,dzieci improwizuj piosenk
ruchem)
1.

My jeste my pierwszakami
Chcemy zawsze by zuchami
Ci gle gło no si miejemy
I posiłki grzecznie jemy

Ref. Hop, hop kla nij w r ce
I ju nie płacz nigdy wi cej
Zawsze miły b d dla pani
T piosenk piewaj dla niej (bis)
2.

Z pani gramy i ta czymy
Wszyscy to lubimy
A gdy czego nie umiemy
Szybko si nauczy chcemy

Ref.

Hop, hop kla nij w r ce
I ju nie płacz nigdy wi cej
Zawsze miły b d dla pani
T piosenk piewaj dla niej (bis)

Wiersz pt. „ W wi to naszej Pani”
Idzie cie ynk złocista jesie
I tysi c li ci w fartuszku niesie.
A w ka dym li ciu pani Jesieni
Zakl tych tysi c sło ca promieni.
O jeden listek jak serce złote
Poprosz Jesie w bukiet go wplot .
I dam go naszej Pani. Bo wiecie:
Ta nasza Pani najlepsza na wiecie.

Wiersz dla pa klas II-ich
Ile kropli w morzu,
Ile niegu płatków białych,
Ile kłosów w zbo u,
Ile sło ca w wicie całym,
Ile sekund w roku,
Ile drzew jest w lesie,
Ile domów wokół,
Ile kwiatów maj nam niesie,
Ile w górze ptaków,
Ile ptasich piór,
Ile ziarenek maku,
Ile jest na Ziemi gór,
Ile noc gwiazd
Do ostatnich nieba granic,
Których nikt nie zliczyTyle dzisiaj szczerych ycze
lemy naszej Pani!

Wiersz dla pa klas III-ich
I.

Dzi w ten Dzie Nauczyciela
Co do Pani nas o miela
I gdyby my sił mieli
W gór by my Pani wzi li.

II Bo do naszej drogiej Pani
My jeste my przywi zani.
W szkole ch tnie si uczymy
O, bo Pani my lubimy.
III. Złe nas cz sto w klasie kusi,
Pani na nas krzycze musi
Lecz cho w dziennik co wpisuje
Nigdy si nie denerwuje.
IV. By pami tk Pani miała
Uchwaliła klasa cała
Aby wr czy Pani ró e
Bielute kie, pi kne, du e
V. Niech u Pani długo trwaj
Pachn i przypominaj ,
e te kwiaty dzieci dały,
Rado Pani sprawi chciały.

Piosenka pt. „Słowa dla naszej pani”
Słowa C. Janczarski
Muz. J. Kraszewski
Kaseta nr 1 „Wesoła szkoła klasa III”
Prowadz cy I:
My l , e teraz ka dy zgodzi si z nami, e w tym wi tecznym dniu specjalnie trzeba
dzi kowa naszym paniom nauczycielkom, bo to wła nie ona:
Ona płynie szeroko,
Wielka i wielod wi czna,
Krowom rogi posrebrza,
Dachy umiesi cznia,
W sadach jabłka potr ca,
Dzieciom jabłka w sny wkłada
Koło wielkie zatacza,
Pl som i piewom rada,
Smykiem do okien stuka
Na jezioro wyci ga
eby płon i piewa ,
eby w struny zabrzd ka .

Piosenka pt. „Dzi kujemy, dzi kujemy”
Słowa : Andrzej Gordon
Muz.: Janusz Tylmen

Prowadz cy II: A wam dzieci dam dobr rad :
(recytuje)
Chcesz by kim w yciu to si ucz
Aby nie zgin ł w tłumie;
Nauka- to pot gi klucz,
W tym moc, co wi cej umie.
I zwa , nie popchn tego wstecz
Ani pochłon fale,
Kto umie cho by jedn rzecz,
Lecz umie doskonale.
yczenia : wr czenie kwiatów i własnor cznie wykonanych upominków.

Dekoracje:
1.Dekoracja okoliczno ciowa
2.Du e wazony z gał ziami jesiennych li ci.
3. Rz d donic z kwiatami oddzielaj cymi widowni od wyst puj cych.
4. Zaimprowizowana szkolna klasa (ławki, krzesła, tablica, podr czniki).
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