
Apel  z  okazji  Dnia   Edukacji  Narodowej 
„Nauczyciel  przyjacielem  jest” 

nauczanie  zintegrowane. 
 
 
Opracowanie: Basiewicz  Renata 
 
Taniec integracyjny do piosenki pt.: „Nasza szkoła jest wesoła” 
(muz. R. Twardowski, sł. S. Kraszewski). 
Zaśpiewanie wspólnie ze wszystkimi dziećmi piosenki pt.: „Sto lat”. 
Recytacja wiersza T. Kubiaka pt.: „Dla naszej pani” z podziałem na 
role. 
   
            To dla naszej pani 
             ta wesoła piosenka, 
             dla niej i o niej. 
                                
                             To dla naszej pani 
                              Te polne, wesołe 
                              Kwiaty w wazonie. 
               
             To dla naszej pani: 
             Sto lat! Sto lat! 
             I więcej. 
 
                              To dla naszej pani 
                              w trawie koniczynka  
                              czterolistna, 
           na szczęście! (wszyscy) 
 
Wspólne zaśpiewanie piosenki pt.: „Dzień nauczyciela” 
(muz. i sł. M. Tomaszewska). 
 
Recytacja wiersza Cz. Janczarskiego „Słowa dla naszej pani” 
z  podziałem na role. 
 
 
 
 
    Wiele pięknych kwiatów znamy- 
    Tulipanów, róż i bzów. 
    My dla naszej Pani mamy 
    Najpiękniejsze kwiaty słów. 
 
               Wszyscy-  Słowo- miłość za jej troski 



                          Słowo- wdzięczność za jej trud. 
                          Dar to skromny, dar uczniowski 
                          Wyśpiewany z serc jak z nut. 
 
   Wiele gwiazd na niebie błyszczy 
   i srebrzysty płonie nów. 
   Dziś dla Pani mamy wszyscy 
   Najpiękniejsze gwiazdki słów. 
 
              Wszyscy- Słowo- miłość na Jej troski, 
                                        Słowo- wdzięczność za Jej trud. 
                         Dar to skromny, dar uczniowski 
                         Wyśpiewany z serc jak z nut. 
 
  Niech nam Pani dziś wybaczy, 
  że byliśmy czasem źli, 
  i z uśmiechem niech popatrzy, 
  bo, co złego- to nie my! 
 
           Wszyscy- Przynosimy dar uczniowski, 
                                   wyśpiewamy z serc jak z nut:  
                      słowo- miłość za Jej troski, 
                      słowo- wdzięczność za Jej trud. 
 
6. Zaśpiewanie piosenki do muzyki z repertuaru Arki Noego 
    pt.: „Sieje je” (słowa własne). 
      
       
 
 
     Uczę się, uczę się, uczę się, uczę się, uczę się. 
     Uczę się, uczę się, uczę się, uczę się, uczę się. 
            Aeaeao wiedza daje plon. 
            Dentysta, menedżer                   bis 
            A może jeszcze ktoś! 
 
Recytacja wiersza Cz. Kuriaty pt.: „Ile...” 
                       
                             Ile kropli w morzu, 
                             ile śniegu płatków białych,  
                             ile kłosów w zbożu, 
                             ile słońca w świecie 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 nocą gwiazd 
                             do ostatnich nieba granic, 
                             których nikt nie zliczy- 
                             tyle dzisiaj szczerych życzeń 
                             ślemy naszej Pani! 
8. Recytacja wiersza W. Woroszylskiego pt.: „ My i nasza Pani”  
     z podziałem na role.  
                  
              My jesteśmy najzwyklejsze dzieci. 
              Mowa! Aniołkami nas nie nazwiesz. 
              Zdarza nam się bić, przeszkadzać, śmiecić  
              I po prostu robić Pani na złość. 
                
                            Zdarza nam się lekcji nie odrobić, 
                            brudne łapy mieć i kleks w zeszycie.     
                            Pani wie, że nic się nie da zrobić: 
                            inni nie będziemy. To jest życie. 
 
                Więc się dla porządku trochę zżyma, 
                głos podnosi, nieraz uwagę wlepi, 
                ale długo w gniewie nie wytrzyma:  
                znowu się uśmiecha. Już jest lepiej.  
 
                              Jak jest zła, to człowiek też się boczy,  
                              dobra – to jej gotów wleźć na głowę,      
                              no i tak się nasze życie toczy  
                              czasem szare, czasem kolorowe.  
            
                 Ale nie jest tajemnicą dla niej,  
                 ani dla nas – że choć się czubimy  
                 w gruncie rzeczy my i nasza Pani,  
                 co tu gadać, bardzo się lubimy.  
 
  9. Zaśpiewanie piosenki pt.: „ Wakacje” z repertuaru Kabaretu OT-

TO.   
 
10. Z głębi widowni wchodzą przedstawiciele firm. Ubrani są nie- 
      skazitelnie, w czarne garnitury, białe koszule. W rękach mają  
      czarne dyplomatki i telefony komórkowe (zabawki). W trakcie  
      reklamowania swoich produktów wychodzą parami w kierunku   
      widowni.     
 



             Narrator: Wszyscy wiemy, że nasze szkolnictwo 
                              przechodzi burzliwy okres reform.  
                              Wychodząc naprzeciw potrzebom,  
                              wiele wiodących na rynku firm  
                              przygotowało ofertę dla szkół. Oto  
                              pokaz pomocy szkolnych, niezbędnych  
                              we wdrażaniu nowego systemu edukacji.  
                              Zapraszamy naszych szanownych gości!  
         
           Prezenter I: (Wyjmuje z walizki kilka par różowych okularów 
                               różnej wielkości.)                                      
                               Proszę Państwa! Powiedzcie, co widzicie?!  
                               (Podnosi okulary do góry.)  
                               Tak, zgadza się, to są okulary, ale już sam ich  
                               kolor wskazuje, że nie są to takie sobie  
                               zwyczajne szkła. To są specjalne, rewelacyjne, 
                               jedyne w swoim rodzaju Różowe Okulary!  
        
         Prezenter II: Obserwując szarą rzeczywistość szkolną  
                              oraz dokonując wielu sondaży wśród  
                              wśród społeczności uczniowskiej   
                              i nauczycielskiej nasza  firma „ Coloring life”  
                              wypuściła na rynek znakomity produkt – okulary,  
                              które zrewolucjonizują nie tylko dotychczasowy  
                              proces dydaktyczny, ale przede wszystkim  
                              zmienią przestarzały system oceniania.       
 
         Prezenter I:  (Wkłada mniejsze okulary.) 
                              Oto model specjalnie zaprojektowany dla uczniów  
                              znerwicowanych. Po nałożeniu tych soczewek,  
                              twarz każdego pedagoga jest zawsze uśmiechnięta  
                              i niezwykle czuła, nawet na lekcji.  
 
         Prezenter II: ( Wkłada większe okulary.) 
                              Uwaga, uwaga! Propozycja dla nauczycieli. 
                              Z myślą o nich nasi eksperci stworzyli różowe  
                              szkła służące specjalnie do sprawdzania klasówek.  
                              Produkt ten otrzymał atest Ministerstwa Edukacji  
                              Narodowej i cieszy się wielką popularnością. 
  
        Prezenter III: Wszyscy doskonale wiemy, z jakim trudem wiedza  
                               trafia do niektórych uczniowskich głów. Nic nie  
                               pomaga, że te części ciała służą nie tylko do  
                               noszenia czapki.  
 
        Prezenter IV: Nauczycielu! Nie jesteś sam! Firma „ Młotex”  



                              Myśli o tobie bez przerwy. Oto nasz najnowszy  
                              zestaw do wbijania wiedzy w głowy najbardziej  
                              zatwardziałym leniom ( Wyjmuje z czarnej  
                              dyplomatki różne rodzaje młotków, młoteczków) 
        
        Prezenter III: (Demonstruje największe młotki, wykonane  
                               z tektury i kartonu i puka się nimi w głowę) 
                               Oto pomoce dydaktyczne dla klas I-III.  
                               Efekt gwarantowany! Certyfikat Instytutu  
                               Matki i Dziecka.    
 
       Prezenter IV:  ( Demonstruje młotki średniej wielkości.)  
                               Przeprowadzone na ochotnikach testy  
                               udowodniły, że po zastosowaniu tych  
                               wspomagających narzędzi w klasach IV-VI  
                               średnia ocen podniosła się w zadziwiający sposób. 
 
        Prezenter V:  Zadbaliśmy, aby nasze oferty były nie tylko 
                              atrakcyjne, ale przede wszystkim praktyczne.    
                              Czerpiemy z dorobku cywilizacji europejskiej. 
                              Nasza firma „ Dybex” prezentuje unikalny  
                              przyrząd, którego korzenie sięgają wczesnego 
                              średniowiecza. Oto dyby szkolne! (Na scenę 
                             wnoszone są dyby z tektury.) Wytrawni znawcy  
                              historii mogą potwierdzić niezmiernie skuteczne 
                              efekty, jakie osiągano w dziedzinie podnoszenia  
                              dyscypliny po zastosowaniu tego oto urządzenia. 
 
        Prezenter VI: Zademonstrujemy państwu zasady działania 
                              tej prostej, aczkolwiek niezbędnej w każdej 
                              dobrej placówce oświatowej pomocy szkolnej. 
                              Gdy niesforny wychowanek kręci się lub  
                              wychodzi co chwila z ławki, wkładamy jego 
                              kończyny w te oto otwory. (Prezenter bierze  
                              z widowni ochotnika i wkłada nogi w dwa dolne 
                              otwory dybów.)Gdy zanadto macha rączkami, 
                              problem rozwiążą dwie górne dziurki.( Ochotnik 
                             wkłada ręce w dwa górne otwory.)  
 
        Prezenter V: Gdy mimo wszystko jego główka ciągle obraca się 
                             w stronę sąsiada z tylnej ławki, sprawę załatwi  
                             ostatni otwór. ( Ochotnik wkłada głowę w naj-  
                             wyższy otwór. ) Pragnę nadmienić, że wyrób nasz 
                             ma certyfikat Unii Europejskiej i odpowiada  
                              najbardziej surowym normom ekologicznym. 
                              Jest zrobione z drewna sandałowego. Nie był 



                              testowany na zwierzętach, lecz na ochotnikach 
                              rodzaju ludzkiego. Uwaga, promocja! Do końca  
                              października przy zakupie hurtowym dołączamy  
                              gratis „ dyscypilnek” wykonanych z cieniutkich 
                              witek wierzbowych. (Prezenter wyciąga  
                              z dyplomatki rózgi, które związane są w pęczek, 
                              wyciąga jedną z nich i prezentuje ich działanie.) 
  
             Narrator:  To już wszystkie nasze propozycje, które 
                              chcieliśmy państwu przedstawić. Zapraszamy 
                              Zainteresowanych do naszych sklepów firmowych, 
                              które znajdują się na terenie całego kraju.  
                              Polecamy także katalog oferowanych przez nas  
                              towarów, które wyślemy za zaliczeniem  
                              pocztowym pod adres wskazanej szkoły.  
                              Najwięcej jednak informacji wraz z bogatą 
                              prezentacją graficzną i filmową znajdą państwo 
                              pod naszym adresem internetowym  
                              www.niesfornyuczeń.pl. Nasze hasło: Dobro 
                              szkoły naszym dobrem!   
 
12. Zaśpiewanie piosenki na melodię z repertuaru Arki Noego  
      pt.: „Święty święty uśmiechnięty”. (Słowa własne.) 
 
                SP dziewiątka dzisiaj świętuje. 
                Dzień Nauczyciela od rana szykuje. 
                Wszyscy uczniowie są bardzo przejęci, 
                a nauczyciele jak zawsze uśmiechnięci. 
 
                      Ref: Nauczyciel, nauczyciel przyjacielem jest. 
                              On wysłucha i pomoże kiedy tylko chcesz. 
                              Więc Im dzisiaj dziękujemy za ich wielki trud 
                               i za serce, którym darzą nasz uczniowski ród. 
 
           Uczę się pilnie i bardzo chętnie, 
           bo chyba też nauczycielem będę.  
           A biorę przykład zawsze z naszej Pani 
           i tak jak Ona będę z dzieciakami.   
 
                         Ref: Jesteśmy grzeczni i nie rozrabiamy. 
                                 Ta niespodzianka płynie od nas samych. 
                                  Jesteśmy grzeczni i nie rozrabiamy. 
                                  Wszystko to robimy dla kochanej Pani. 
 
          Nasi Belfrowie są bardzo morowi. 
          Wszyscy jak jeden to tęgie głowy. 



          Codziennie wiedzę nam przekazują. 
          Na każdym kroku nas wychowują. 
 
                         Ref: Nauczyciel, nauczyciel przyjacielem jest. 
                                 On wysłucha i pomoże kiedy tylko chcesz. 
                                 Więc Im dzisiaj dziękujemy za ich wielki trud 
                                  i za serce, którym darzą nasz uczniowski ród. 
 
            Nasza Dyrekcja świetnie się spisuje. 
            Różne niespodzianki często nam szykuje. 
           A nawet kiedy problemy mamy  
           z naszą Dyrekcją  się zawsze dogadamy. 
                         
                           Ref: Pani Dyrektor, Pan Dyrektor przyjacielem jest. 
                                   On wysłucha i pomoże kiedy tylko chcesz. 
                                   Więc Im dzisiaj dziękujemy za ich wielki trud 
                                    i za serce, którym darzą nasz uczniowski ród. 
 
13. Recytacja wiersza T. Śliwiaka „Kwiaty dla nauczycieli” z podzia- 
      łem na role. 
          
                       Za to, że wiemy dokąd Wisła płynie   
                       I gdzie mieści się Tatr najwyższy grzbiet, 
                       I jakie nosił król Sobieski imię. 
                       Że „rzekę” trzeba pisać przez :er zet”... 
 
                                     Za to, że wiemy, co Kopernik zdziałał 
                                     I ile o jest siedem razy trzy... 
                                     Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie 
                                     Niedźwiedzica Mała 
                        
                       Że rok ma trzysta sześćdziesiąt pięć dni... 
                       Że tak dokładnie pamiętamy przecież 
                       O tym, że woda przy stu stopniach wrze, 
                       Że polskie statki płyną z portu Szczecin, 
                       Że na wieży Mariackiej strażak 
                       w trąbkę dmie... 
                                         
                                        Za to wszystko, co jeszcze dla nas tajemnicą 
                                        Za to składamy Wam dziś wiele życzeń, 
                                        Z nimi jesienny, najpiękniejszy kwiat! 
 
14.Zaśpiewanie piosenki „Dziękujemy całym sercem”. 
 
               Dziękujemy, dziękujemy 
               całym sercem z całych sił. 



               Dziękujemy, dziękujemy 
               za przeżycie szczęścia chwil. 
                         
                          Czasem w życiu brakuje 
                          tego słowa dziękuję 
                          co pomaga i innym i nam. 
                          Po co w ciszy je więzić 
                          niech uleci najprędzej. 
                          W tej piosence swobodnej jak ptak. 
 
15. Złożenie życzeń wszystkim obecnym nauczycielom. 
 
         Z okazji Dnia Edukacji 
         Pragniemy podziękować 
         Za trud, wyrozumiałość i serce. 
         Życzymy wielu niezapomnianych 
         i pięknych chwil w pracy zawodowej 
         i słońca, które rozjaśni każdy dzień, 
         pozwoli zapomnieć o troskach i kłopotach. 
 
  (Wręczenie upominków nauczycielom.)  


