
panimonia.pl – dziękuję za docenienie materiałów  

 

Skecz z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Dnia Nauczyciela) 

 

Narrator:  

Pewnego dnia, w naszej pięknej sali,  

Kłócili się wszyscy – i duzi, i mali. 

 

Dziecko 1:  

Moja pani jest najlepsza, to oczywista sprawa! 

Z nią najlepsze są zajęcia i najlepsza zabawa! 

 

Dziecko 2:  

Ależ to pomyłka, bez dwóch zdań! 

Moja pani jest królową wszystkich innych pań! 

 

Dziecko 3: 

Oj, koledzy, koleżanki, to są plotki na sto-dwa,  

Najlepszą pań ze wszystkich mam oczywiście JA! 

 

Dziecko 4: 

To która pani jest najlepsza? 

 

Dzieci razem, do siebie nawzajem (niezgodnie): 

Moja! Moja!  

MOJA! 

 

Dziecko 5: 

Nie kłóćcie się, proszę, to nie wypada! 
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A nawet więcej - jest na to rada: 

Która pani jest najlepsza? Każdy dopytuje, 

A więc Wam to teraz zaprezentuję. 

 

WERSJA 1 

a) Na środku sceny dzieci ustawiają przygotowaną tablicę (opis wyżej). W wyznaczonym 

miejscu, przy akompaniamencie pianina lub nastrojowej muzyki, wybrane dzieci 

kolejno podchodzą i malują pędzlem lub dopisują mazakiem litery „W S Z Y S T K I 

E”.  

 

b) Dzieci niepiszące mogą doczepiać przygotowane literki magnesami/pinezkami. 

 

Gdy skończą, czekają chwilę, by każdy odczytał napis, następnie odsuwają tablicę w widoczne 

miejsce lub poza scenę. 

 

WERSJA 2 

Na przygotowanym projektorze zostaje wyświetlony nagrany wcześniej filmik, w którym dzieci 

z każdej grupy wypowiadają się o swoich Paniach, np. kończąc zdanie: 

Pani Matylda jest najlepsza, bo… 

Przygotowana płyta CD, z ozdobioną kopertą/okładką to świetny pomysł na prezent. 

 

 

Piosenka śpiewana przez dzieci „Piosenka dla nauczyciela” – mp3, podkład, tekst wg źródeł 

internetowych: Agata Wójtowicz. W załączniku podaję jego modyfikację, która bardziej 

odpowiada mi w tym spektaklu. 

 

Dziecko 5: 

Koledzy, koleżanki, czy już rozumiecie? 

Wszystkie nasze Panie są najlepsze na świecie! 
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Narrator: 

Dzieci chwilkę stały, myślały nad sprawą,  

Aż w końcu każdy z nich, koledze bił brawo! 

 

Dzieci 1-4 biją brawo dziecku 5. 

 

Dziecko 1: 

Masz racje, kolego! 

Nasza kłótnia – do niczego! 

 

Dziecko 1: 

Każda grupa przedszkolaków -  duża i mała, 

Będzie swoją panią najbardziej kochała! 

 

Dziecko 2: 

I panie kucharki i panie do pomocy, 

Pana, co zabawki naprawia w dzień i w nocy. 

 

Dziecko 3: 

Panią psycholog, terapeutki, panią logopedę,  

Za to, że jestem szczęśliwy i pięknie mówić będę! 

 

Dziecko 4: 

I panie Dyrektor – każdy to powie, 

Za to, że to wszystko mają na swej głowie. 

 

Dziecko 5:  
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W imieniu wszystkich przedszkolaków, 

Dziękuję uroczyście, 

Że jesteście z nami, będziecie i byłyście! 

 

Rozdanie drobiazgów dla Pań  

 

 

 

 

 

 


