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Nauczyciela 

Cel ogólny   

Kształtowanie w uczniach szacunku i wdzięczności dla zawodów związanych ze 

szkołą 

Cele szczegółowe 

1. Ćwiczenie pamięci do zapamiętywania krótkich wierszy 

2. Wydłużanie koncentracji podczas odtwarzania roli dialogowanej 

3. Ćwiczenie wypowiedzi wspólnych w grupie – mówienie w jednym rytmie 

i podobnej intonacji 

4. Odegranie scen aktorskich z wykorzystaniem komunikacji werbalnej i 

niewerbalnej 

5. Śpiewanie piosenek ludowych -kultywowanie tradycji lokalnej 

6. Wyrażanie szacunku wobec pracowników szkoły: nauczycielom i 

pracownikom administracyjnym. 

Cele terapeutyczne 

1. Przełamanie traumy podczas występu 

2. Współpraca i bliższa więź w grupie przygotowującej się do 

przedstawienia. 

3. Reagowanie na podpowiedzi i wsparcie ze strony nauczycieli 

4. Podbudowanie własnej samooceny i osiągnięcie poczucia sukcesu 

Metoda inscenizacyjna 

Forma pracy zespołowej (wspólny występ)i indywidualnej (nauka roli na 

pamięć) 

Środki dydaktyczne  - stroje, instrumenty, rekwizyty 

Przebieg uroczystości 

1. Powitanie konferansjerów 



Witam serdecznie wszystkich nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Za dwa dni 

obchodzimy Dzień Nauczyciela, święto nauki, święto edukacji i święto wszystkich, którzy 

kochają mądrość. Zaczniemy od poetyckich życzeń, które przygotowali uczniowie z różnych 

klas. Wiktoria wprowadzi nas w poetycki nastrój. Zapraszam Piotra, Bartłomieja, Kacpra, 

Zuzannę, Kacpra, Arka, Kubę K., Patryka, Kubę U., Artura. (uczniowie prezentują wiersze 

związane z pracą nauczyciela i uczniów w formie życzeń dla nauczycieli) 

2. Chór uczniów, którzy najdłużej znają naszych nauczycieli zaśpiewa ludową, tradycyjną 

piosenkę, pod tytułem Lipka. Kto z nauczyciel zna piosenkę zapraszamy do wspólnej 

biesiady. 

3. Zapraszamy maluchów i trochę starszych do wspólnego wiersza, który od dziś będzie 

hymnem naszej szkoły. Zapraszamy klasę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą.  

Kto ty jesteś                       Uczeń mały 

Jaki znak Twój                  Mój strój cały 

Gdzie się uczysz?             Tu w tej szkole 

W jakim mieście?             Tu w Sanoku 

Co za szkoła?                    No wesoła 

Czego uczą?                      Pisać, czytać 

Czy ją kochasz?                Kocham szczerze 

A w co wierzysz?             W piątkę wierzę 

Co dasz szkole?                Swą obecność 

A coś jeszcze?                  Swoją wdzięczność 

4. Trochę starsi uczniowie specjalnie dla nauczycieli przygotowali piosenkę, którą 

wszyscy znają o zbójnikach. Ale oczywiście uczniowie, którzy będą śpiewać nie są 

zbójnikami, ale bardzo dobrymi uczniami, muzykami i tancerzami. (Uczniowie klasy VI 

um śpiewają i tańczą piosenkę „W murowanej piwnicy”) 

5. Na koniec zapraszam na scenę absolwentów naszej szkoły. Absolwent to ktoś kto 

absolutnie wszystko wie, absolutnie na wszystkim się zna i wszystko pamięta. 

SPOTKANIA ABSOLWENTÓW 

Na scenę wchodzą aktorzy i wzajemnie się witają, ponieważ spotkali się na zlocie 

absolwentów SOSW 

Ale to już było… 

Justyna G. 
A pamiętacie jak na polskim języku 
Pisaliśmy notatek bez liku 
I za każdym razem Pani Grażyna i Pani Ania 
Wszyscy – Mówiła, że najważniejsze są zdania 
Pojnar M. 
Chyba zadania? 
Justynka N. 
Nie, zadania to inna Pani Ania 
Bo to co w głowie najbardziej nie styka  
Wszyscy – To matematyka 
Pojnar M. 
To cyferki, łamigłówki i ułamki 
Czy to pół, czy jedna druga szklanki? 
No a teraz wszystko łatwe się wydaje 



Wiem co znaczy kupować i jak zarobić gdy sprzedaję 
Iwona S. 
A ja na fejsbuku nie piszę skrótami 
Ale zawsze całymi zdaniami. 
Łukasz K. 
A ja lubiłem obrazy malować  
Różne konstrukcje z drewna i plastiku budować 
Które potem wszyscy na wystawach oglądali i podziwiali 
A teraz umiem zrobić wszystko sam 
Nie pomaga mi ani Pani i Pan 
Ania S. 
A muzyka – to była zabawa 
Iwona S. 
Gimnastyka – bardzo zdrowa sprawa 
Justyna N. 
A ile razy butów zapomniałam  
Oj! – Ile ja się wtedy z panią woźną nagadałam 
Teraz w domu sam podłogę myję 
I Leeedwo żyję 
Justyna G. 
C o tam pogaduchy z Paniami woźnymi 
Ale już z problemami różnymi 
To do psychologa lub pedagoga 
Oj nie raz była tam moja noga 
Mateusz P. 
A nasza Dyrekcja, taka zapracowana 
Iwona S. 
Ale dla nas zawsze czas miała 
Czasem nagrody, a czasem kary dawała 
Łukasz K. 
Ale za to jaki jestem wychowany i zadbany,  
Justyna N. 
A ja - Taka mądra ze mnie sowa 
że niech się każdy chłopak chowa 
Ania S. 
To były czasy, szkoda, że już nie ma naszej klasy 
Mateusz P. 
Ciekawe czy nauczyciele nas pamiętają 
Wszyscy – Bo my pamiętamy co nauczyciele nam dają 
Iwona S. 
Hola hola skoro już się spotykamy to może coś zaśpiewamy 
Łukasz K. 
Hola hola wszyscy znamy – więc zaśpiewamy 
A potem znów powspominamy 
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