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Przygotowany przeze mnie scenariusz z okazji Dnia Edukacji Narodowej składa się z 
humorystycznych rymowanek adresowanych do kaŜdego pracownika szkoły. Ze względu 
na oryginalny i wesoły charakter moŜe posłuŜyć innym nauczycielom w przygotowaniu 
podobnej uroczystości szkolnej.  
 
Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
 
Dzieci stoją w półkolu. Nad nimi z tyłu wisi ilustracja przedstawiająca jesienny 
krajobraz. Na brązowym tle widoczny jest napis z kolorowych liter:  

Dzień Edukacji Narodowej 
1. Powitanie. Zapoznanie z tematem. 
2. Dzieci kolejno recytują rymowanki: 
 
Dla Dyrektorów szkoły: 
Dla pań dyrektorek, nie tylko we wtorek, 
śyczenia gorące, bo z serca płynące. 
Bądźcie i rządźcie nam sprawiedliwie, 
Byśmy musieli się uczyć uczciwie. 
Znoście cierpliwie nasze grymasy,  
Kciuki trzymajcie za wszystkie klasy. 
 
Dla nauczyciela muzyki: 
Niech nam będzie wciąŜ wesoły, 
Nasz Pan muzyk - chluba szkoły. 
By muzyka w szkole grała, 
Dobry nastrój wprowadzała. 
Z najlepszymi Ŝyczeniami  
Od półnutek i ćwierćnutek. 
 
Dla nauczycieli w –f : 
Szybko wstają i siadają 
W-efiści tak wołają: 
Musisz się gimnastykować, 
Ciało w ruch prędziutko wprowadź. 
Ćwiczyć pręŜnie i miarowo 
Aby zawsze czuć się zdrowo. 
Nie ma czasu tu na psoty - 
Siódme poty do roboty! 
 
Dla nauczycieli matematyki: 
Matematyka mi z głowy umyka, 
W piątym ćwiczeniu dostaję juŜ bzika. 
Byśmy się jednak nie poddawali 
Matematyków nam dali ze stali. 
Tłumaczą wytrwale rachunki zawiłe 
Mimo, Ŝe dawno się w nich pogubiłem. 
ChociaŜ paniczne myśli miewamy 
Matematykom naszym ufamy. 
Nierówności ze szkolnej społeczności 

Dla pań bibliotekarek: 
KaŜdy wie, Ŝe biblioteka 
To nie jakaś dyskoteka. 
Tu się czyta ksiąŜki w ciszy, 
Nawet cicho tupią myszy. 
Pani wśród miliona ksiąŜek 
Dba o rządek i porządek. 
Szybko i bezbłędnie znajdzie 
KsiąŜkę, po którą tu zajdziesz. 
My dziś Pani słowo damy 
KsiąŜki czytać przyrzekamy. 
Mole ksiąŜkowe 
 
Dla logopedy: 
Dobra wymowa to rzecz przymusowa 
Gdy mówisz wyraźnie zdobywasz przyjaźnie 
A przejęzyczenie i kaŜde syczenie  
Jak nic logopedce podnosi ciśnienie 
I na nic uniki, skargi i targi  
Wnet się nauczysz otwierać wargi 
My się dla Pani usilnie staramy 
Wyraźnie Ŝyczenia dziś wypowiadamy. 
Fafluny 
 
Dla katechetów: 
Nie czyń drugiemu  
Co tobie nie miłe 
O tym pamiętamy,  
Katechetki pozdrawiamy. 
Aniołki 



Dla nauczyciela plastyki: 
Pędzel i farby malują barwy 
Tu kredką czy węglem 
Piątkę zdobędę 
A ściągać nie muszę  
Bo plastyczną mam duszę 
Wszystko malujemy  
Bo panią potrzebujemy. 
Barwy podstawowe i pochodne 
 
Dla nauczycieli przyrody: 
Kto po lesie krzyczy, huka 
Ten przyrody niech nie szuka. 
Choć tak pięknie Wisła płynie, 
ZboŜa szumią na równinie, 
Choć przyrodę uwielbiamy 
Na wagary nie chadzamy 
Nauczycielom od przyrody 
śyczymy dobrej pogody 
Ptaszków i róŜowych fistaszków 
Ekoludki 
 
Dla pań ze świetlicy: 
W naszej świetlicy  
Ruch jak na ulicy 
Miło płynie nam czas 
Choć Panie pilnują nas 
My je uwielbiamy 
I posprzątać przyrzekamy 
Rojbrasy z kaŜdej klasy 
 
Dla nauczycieli j. polskiego: 
My wyjątki wszystkie znamy 
Przymiotniki zakuwamy 
Tu się pisze tylko w linie 
A nauka szybko płynie. 
Paniom od języka polskiego 
Z literackimi pozdrowieniami  
Chochliki-wykrzykniki 
 
Dla pań z kształcenia zintegrowanego: 
Dla Pań z klas jeden-trzy 
Ślą uśmiech fiołki trzy 
Za trud nauki nas 
Od wszystkich młodszych klas 
 

Dla nauczycieli j. angielskiego: 
Nasz anglista cię nie znudzi 
Mówi z duŜą gumą w buzi 
Pisze „I” a mówi „aj” 
My czekamy na „Gud baj” 
Okejki 
 
Dla terapeuty: 
To Dysleksja, to dysgrafia 
I do tego ortografia 
W głowie mętlik powiem wam 
Jakie „u” napisać mam? 
Z zasadami ortografii 
Powalczymy na terapii 
Dyslektycy 
 
Dla nauczyciela historii: 
Czcigodnej władczyni historii: 
Jagiełło? Radziwiłł? - nic nas nie zadziwił 
Wszystkie wojny dobrze znamy 
I na Pokój dziś stawiamy. 
Ułani z 32-giej brygady 
 
Dla pedagoga: 
KaŜdego łobuza co nabił se guza 
Jak zawsze wysłucha i powie do ucha 
Pedagog pomoŜe, doradzi, przytuli,  
I zawsze pomocną dłoń znajdziesz u niej. 
Pani pedagog duŜo radości i samych przyjemności 
wydzwaniają uparte baranki 
 
Dla pań sprzątaczek: 
Na pieszo idziemy 
śyczenia ślemy 
Dla pań, które dbają o ład i porządek  
W naszej szkole  
Brudasy z kaŜdej klasy 



3. Para taneczna prezentuje pokaz tańca towarzyskiego przy akompaniamencie 
muzycznym 
4. Pokaz układu gimnastyki artystycznej przy akompaniamencie muzycznym. 
5. Dzieci śpiewają piosenkę: „Dla Pani naszej”: 

I. Dziś nie będzie lekcji 
Wszyscy przyszli na galowo 
Dzień nauczyciela od uśmiechu kolorowo. 

  Ref. Dla pani naszej od drugiej klasy 
 Dla pani naszej od drugiej klasy. 

II.  Delegacja wręczy pani ogrodowe kwiatki 
I kopertę z Ŝyczeniami od całej gromadki. 

Ref.  Dla pani naszej od drugiej klasy 
 Dla pani naszej od drugiej klasy. 

 
W trakcie śpiewu piosenki, delegacja składa kaŜdemu pracownikowi szkoły Ŝyczenia  
i wręcza kwiaty lub laurki. 
 
6. Zakończenie uroczystości. PoŜegnanie uczestników. 


