Imprezy i inscenizacje
Opracowanie Ewa Wojtyra i Robert Chamczyk

BANK POMYSŁÓW NA DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
lub ŚWIĘTO SZKOŁY
Prezentujemy różne pomysły – do wykorzystania głównie przez Samorząd Szkolny, ale także przez
Radę Pedagogiczną – w związku z organizacją obchodów Dnia Edukacji Narodowej (popularnie
zwanego Dniem Nauczyciela). Może warto przygotować z tej okazji coś innego niż tradycyjną
akademię czy apel.
1. Konkurs plastyczny „Karykatury naszych nauczycieli”.
2. Konkurs literacki „Fraszka na nauczyciela”.
3. Specjalne wydanie szkolnej gazety lub gazetki ściennej, a w niej:
• Wspomnienia naszych belfrów z czasów, kiedy byli uczniami.
• Rozpoznaj swoją panią – zdjęcia nauczycieli, kiedy byli dziećmi.
• Wywiad z dyrektorem szkoły – pytania przygotowują wybrani uczniowie albo każda klasa
jedno, ważne, żeby były niebanalne.
• Kto to powiedział? – zabawne cytaty z wypowiedzi nauczycieli.
4. Koncert życzeń dla nauczycieli nadawanych przez szkolny radiowęzeł.
5. Plebiscyty wśród uczniów na:
• SZKOLNĄ PIŁĘ, czyli najbardziej wymagającego nauczyciela
• najbardziej roztargnionego nauczyciela
• najdowcipniejszego nauczyciela
• najlepiej ubranego nauczyciela
• nauczyciela z klasą
• itd.
6. Plebiscyt wśród nauczycieli na:
•
•
•
•
•

ucznia z klasą
ucznia, który jest „solidną firmą”
czarującego ucznia
dowcipnisia
itd.

7. Bal dla naszych belfrów – zorganizowany przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców
(eleganckie zaproszenia, smaczny poczęstunek – uczniowie w roli kelnerów, odpowiednia
muzyka – uczniowie w roli didżejów lub muzyka na żywo, jeśli w szkole są muzykujący
uczniowie).
8. Nauczyciele jakich nie znacie – nauczyciele prezentują swoje hobby albo niezwykłe
umiejętności, wystawiają sztukę, organizują koncert, pokaz mody – im bardziej odważnie i
odlotowo, tym lepsza zabawa.
9. Mecz siatkówki, koszykówki, piłki nożnej nauczyciele contra uczniowie.
10. Turniej (np. w stylu programu telewizyjnego „Kocham cię, Polsko” dla dwóch drużyn
nauczycieli (zadania opracowują uczniowie) lub dla drużyny uczniów i drużyny nauczycieli,
można też zrobić drużyny mieszane nauczycielsko-uczniowskie).
11. Fotoreportaż z życia szkoły lub konkurs fotograficzny „Nasza szkoła”.
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12. Wystawa szkolnych kronik (może uczniowie rozpoznają na starych zdjęciach swoich rodziców).
13. Pamiętamy o nich – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach byłych pracowników
szkoły.
14. Szkolny festyn – każda klasa (uczniowie, wychowawca, rodzice) przygotowuje niespodziankę
dla całej społeczności szkolnej, np.:
•
•
•
•
•
•
•
•

kawiarenka z własnoręcznie upieczonymi słodkościami
przedstawienie (np. bajka dla młodszych dzieci, sztuka autorstwa uczniów itp.)
oryginalne laurki i życzenia dla pracowników szkoły
gry i zabawy sportowe (np. tor przeszkód, rzuty do celu, wyścigi, przeciągani liny)
loteria fantowa
pokaz tańca lub pokaz gimnastyczny
premierowe wykonanie ułożonej przez klasę piosenki
koncert na instrumentach alternatywnych, przedmiotach codziennego użytku
(np.wzorowany na występach zespołu STOMP) itd.

15. Żeby było piękniej
•
•
•

sadzenie drzewek i krzewów w szkolnym ogrodzie (np. każda klasa funduje jedną roślinę)
wspólne malowanie, np. na murze, wybranej ścianie – każda klasa wykonuje fragment
malowidła na ustalony temat lub wypełnia kolorem przygotowany wcześniej szkic
urządzenie szkolnej galerii

16. W szkole magii i czarodziejstwa Hogwart (wszystko w klimacie „Harry’ego Pottera”,
nauczyciele szkolni w rolach nauczycieli z ksiażki).
17. Śpiewać każdy może – lista przebojów (występują uczniowie i nauczyciele – głosowanie na
przebój szkoły).
18. Twórcze lekcje – kilkuminutowe scenki – parodie wybranych lekcji.
19. Przygotowanie przez nauczycieli kilkuminutowego układu tańca do największych przebojów
ostatnich lat; pokaz byłby gwoździem programu uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela.
20. Dzień Nauczyciela w stylu retro/PRL... – akademia jak z tamtych czasów; uczniowie ubrani na
biało-granatowo z czarnymi akasmitkami pod szyją; odpowiednia scenografia, goździk dla
każdego nauczyciela, wierszyki i piosenki z tamtych czasów.
21. Na Olimpie – uczniowie tworzą mitologię nauczycieli/szkoły.
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