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MONTA Ż SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM 
Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ. 

 
1.(w tle muzyka  Edward Simoni ,,Rainbow Serenade”) 
    Uczennica: 

         Spotykamy się dzisiaj aby podziękować naszym nauczycielom i  pracowni- 
         kom obsługi za ich trud, serce oraz wkład w nasze nauczanie i wychowanie. 

  
2.Piosenka: ,,W Dniu Nauczyciela” 
  
      W Dniu Nauczyciela, w dniu Waszego święta, 

   staje tu przed Wami dziatwa uśmiechnięta .  
   Aby Wam przekazać najlepsze życzenia  
   i wyrazić słowem dzisiaj swe pragnienia . 
 
  Ref . Niechaj w dobrym zdrowiu płyną Wasze dni, 
  niech się staną jawą Wasze piękne sny . 
  Niechaj trud Wasz zawsze plon obfity da, 
  niechaj wartość Waszą cała Polska zna . 

 
  Wiemy jak Wam ciężko bywa nieraz z nami, 
  trudna w szkole praca pojmujemy sami . 
  Lecz choć ciężka droga, wzniosłe Wasze cele 
  Serce co nas kocha niech przebaczy wiele . 
  
  Ref .Niechaj w dobrym… 

 
3.Uczennica: wiersz  
 

  Jest jesienią taki dzień, Dzień Nauczyciela . 
  Wszystkie inne skryje cień,  
  A ten myśli rozpromienia . 
  Ten dzień przywitamy od rana ładną piosenką, 
  Ten dzień powszedni, zwyczajny, od niejednej milszy niedzieli . 
  Bo dzisiaj przecież jest święto naszych nauczycieli . 
  Przystroimy dziś w złote liście ławki i ściany, żeby było milej weselej … 
  Tego dnia przywitamy z uśmiechem, tych którzy zawsze są z nami : 
             NASI NAUCZYCIELE . 

 
4.Utwór muzyczny: ,,Wielka miłość”.  
 
5.Uczeń:  
  Dzisiaj jest wyjątkowy dzień – Dzień Nauczyciela. Chcielibyśmy wszystkim   
                       nauczycielom dedykować piękne słowa wdzięczności. 
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6. Piosenka: ,,Pieśń na Dzień Nauczyciela” 
 

1.Dzień Nauczyciela, uroczyste święto, 
  Staje dziś u szkolnych bram. 
  Widzi w progu szkoły dziatwę uśmiechniętą 
  I aż się uśmiechnął sam. 
 
  Ref. Niech brzmi wokół refren tej piosenki, 
  Co radośnie w uszach brzmi, 
  Także bardzo znane miłe dźwięki,  
  Które sercem śpiewam ja i ty. 
  Żyjcie nam tysiące lat 
  Leć piosenko poprzez świat. 
  Żyjcie nam tysiące lat 
  Leć piosenko poprzez świat. 
  Niech brzmi wokół refren tej piosenki, 
  Co radośnie w uszach brzmi, 
 

                      2.Wkoło morze główek, roześmiane twarze 
  tyle wyciągniętych rąk. 
  Jakie barwne kwiaty dziś złożono w darze 
  I radości pełno w krąg. 
 
  Ref. Wśród gromady wychowawców grono, 
  Wzrusza ich dziś chwila ta. 
  Biją serca, mocno twarze płoną, 
  Wzrok przesłania dziwna jakaś mgła. 
  Żyjcie nam tysiące lat 
  Leć piosenko poprzez świat. 
  Żyjcie nam tysiące lat 
  Leć piosenko poprzez świat. 
  Wśród gromady wychowawców grono, 
  Wzrusza ich dziś chwila ta. 

 
7. Uczennica : wiersz 

 
  To ona czujna, cierpliwa, z troską serdeczną i szczerą, 
  czuwa nad piórem i ręką, nad naszą pierwszą literą . 
  To ona wita cię w progu, jak własne wita się dzieci, 
  to ona uczy cię patrzeć, i myśleć, i świecić . 
  To ona ma serce matki, które się cieszy i trudzi . 
  w drogę wyprawia cię mądrze, uczy cię świata i ludzi . 
 

8.Utwór muzyczny ,,W cieniu rajskiego drzewa’’. 
 

9. Uczeń : wiersz  
 

    Tyle jest zagadek na szerokiej ziemi, 
  że ciągle pytamy  dlaczego? , po co ? , na 
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  lecz jeżeli czegoś dowiedzieć się chcemy, 
  nauczyciel zawsze służy nam pomocą . 
 
  Nauczyciel umie na zwyczajnej mapie, 
  co jest niby obraz tęczy malowany, 
  pokazać nie tylko kolorowy papier,  
  ale ląd prawdziwy, szumne oceany . 
 
 
 
  W książkach są litery, znaczki tajemnicze,  
  a co znaczą, nigdy by się nie odgadło, 
  ale nasza pani i pan nauczyciel  
  nauczyli jak się czyta abecadło . 
 
 
  A nauka bywa ciekawsza od bajek, 
  trzeba tylko słuchać i uważnie patrzeć, 
  gdy wiedzy przybywa to życie się staje, 
  o ileż piękniejsze, bogatsze, ciekawsze . 
  Wszyscy : 
  Więc po latach kiedy będziemy dorośli, 
  skończymy szkołę, pójdziemy przez życie, 
  w naszych myślach, sercach i w naszej wdzięczności  
  zostanie na zawsze nasz Pan Nauczyciel . 

 
10. Piosenka : ,,Dla naszej Pani ‘’. 

 
  Nauczycielka, mówimy ,,pani’’, 
  myślimy jednak najczęściej mamo, 
  bo choć się gniewa, niekiedy zgani,  
  jest zawsze bliską, miłą, kochaną . 
  A nauczyciel, też bez przymusu,  
  Choć trzeba mówić ,, pan’’, 
  Jest w myślach naszych niby ,,tatusiem’’ 
  Wśród białych szkoły ścian . 
 

                         Ref :Więc w Dniu Nauczyciela 
  niech tu, jakby w orkiestrze, 
  ton da im serc kapela, 
  bo gra im każde serce . 
  Ten dzień, prawdziwe święto, 
  niech rozwesela jak słońca ciepło, 
  niech zniknie każdy cień 
  w ten piękny dzień, 
  w ten Dzień Nauczyciela . 
 
  Z melodią płyną serdeczne słowa 
  i te najszczersze nasze życzenia, 
  tym co nas uczą we wszystkich szkołach 
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  niechaj się spełnią wszystkie marzenia . 
  Ą to życzenie zwłaszcza składamy 
  i zapewnienie to, 
  że, chcemy wyróść na takich samych 
  jak oni właśnie są . 
 
  Ref  Więc w Dniu Nauczyciela... 
 

11. Uczeń :  wiersz  
 

  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 . 

 
12. Piosenka: 

 
  Nasza pani jest kochana, 
  zawsze ma dla dzieci czas . 
  Zwykle pani śpiewa, 
  ale dziś posłucha nas. 
 
  Ref . Proszę pani, proszę pani, 
  my lubimy panią tak, 
  że jak pani nie ma z nami, 
  nawet lizak traci smak 
  Pani umie radę znaleźć 
  kiedy ktoś kłopoty ma . 
  Pani się nie boi wcale  
  ani myszy ani lwa. 
 
  Ref . Proszę pani, proszę pani … 
  Pani dużo wie o kwiatach, 
  Wie co nocą robi jeż . 
  Gdyby szła na koniec świata, 
  Poszlibyśmy za nią też. 
 
  Ref . 
  Proszę pani, proszę pani … 
 

13.Uczennica : wiersz  
 
  Dziękujemy jak każdego roku! 
  Z każdym rokiem coraz bardziej i goręcej, 
  bo to dzięki Wam nauczyciele, 
  wiemy, rozumiemy z każdą lekcją więcej! 
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  Więc moc życzeń najszczerszych 
  przynosimy Wam w darze . 
  Skromny kwiatek, krótki wierszyk, 
  i serc tyle, ile nas . 
 
  Zawsze żywe, zawsze świeże, 
  płatki róży szepną pani : 
  jak ją kochaliśmy szczerze, jaką wdzięczność mamy dla niej . 
 

14. Utwór muzyczny: ,,Piosenka imieninowa ” 
 

15.Uczennica: wiersz  
 
  Miłować wiosnę, ziemię, zieleń 
  uczyli mnie nauczyciele . 
  Oni mówili mi, jak kochać  
  słońce nad Polską i obłoki . 
 
  Przed nimi schylę nisko głowę, 
  pozdrowię ich serdecznym słowem . 
  Podziękuję dziś przy święcie za wiedzę, miłość i za szczęście . 
 

16. Piosenka: ,, Sto lat ’’ w wykonaniu klas III A i III B . 
 

17.Rozdanie upominków nauczycielom i pracownikom obsługi, które  zostały 
    przygotowane przez uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej i koła  
   plastycznego.  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie : mgr Alina Pająk  


