
3. TEMAT: „ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE”  

 
 

Cel: Pożegnanie dzieci, przypomnienie chwil z pobytu w przedszkolu….. 
 

Pożegnania nadszedł czas… kochane Starszaki. Po wakacjach dla Was zacznie się następny, bardzo 

ważny etap życia - SZKOŁA. Dlatego przygotowałyśmy kilka zdjęć, wierszy i piosenek na 

pożegnanie przedszkola. Na pewno Wam, jak i nam zakręci się łezka w oku na myśl o rozstaniu się, 

jak to mówi stare powiedzenie - wszystko, co dobre, szybko się kończy. Nie jest jednak tak źle! Teraz 

czeka na Was przygoda, lato, uśmiech, zabawa i słońce gorące… a potem szkoła, która potrafi być 

wspaniała. Spróbujcie ulepszyć świat i bądźcie szczęśliwi! Pamiętajcie, że jesteście najlepsi! 

 
Wiersz „Pożegnanie sześciolatków”  
 

Chociaż słońce jasno świeci, 

Trochę smutne są dziś dzieci. 

Czas uścisnąć sobie ręce 

I pożegnać najgoręcej 
 

Dziś żegnajcie sześciolatki 

Przyszedł dla was nowy czas 

Do nas przyjdą inne dzieci, 

A my dziś żegnamy was 
 

Miło było razem z wami  

Bawić się tu zabawkami 

Teraz na was czeka szkoła 

Dźwięcznym głosem dzwonek woła 
 

Dla was w szkole książki nowe, 

Klasy, ławki już gotowe.  

Nowe Panie będą uczyć: 

Pisać, czytać, wiersze mówić. 
 

Wśród kolegów w nowej szkole 

Wspominajcie dziś przedszkole 

Kiedy będzie wolny czas, 

Prosimy, odwiedźcie nas! 



 Kochane Starszaki. Przypomnijcie sobie, jak pierwszy raz prowadziła Was do przedszkola 

mamusia. Byliście wtedy bardzo mali. Jakże mocno biły Wam małe serduszka. Z niepokojem 

czekaliście na moment, gdy zostaniecie sami. Tak się jednak nie stało. Od pierwszej chwili były z 

Wami panie, które zatroszczyły się, byście czuli się bezpiecznie. 
 

Posłuchajcie wierszy: 

„Pierwszy dzień” 

Byłem bardzo przestraszony,  

mocno mamy się trzymałem. 

Chociaż wstyd się teraz przyznać,  

często łezkę w oku miałem. 

Karola w kącie cicho płakała,  

Kamila z boku ciągle stała.  

Przerażeni wszyscy byli, 

 kiedy pani spać kazała. 

Pani prędko nam pomogła, 

 była dla nas bardzo miła. 

Przytuliła, pogłaskała,  

drugą mamą dla nas była. 

„W przedszkolu” 

Kiedy przyszłam do przedszkola 

byłam taka mała 

gdy mamusia szła do pracy 

to za nią płakałam. 

Pani łezki mi otarła 

Pani mnie karmiła 

Śpiewać, tańczyć, mówić wiersze  

Cały rok uczyła. 

Dziś w przedszkolu nikt nie płacze 

Każdy jest wesoły 

A ja już urosłam duża  

I idę do szkoły 
 

Nie wszystkie dzieci leżakowały w przedszkolu. Niektóre z nich doszły do grupy TYGRYSKI.  

Pamiętacie jeszcze kolegów, którzy odeszli wcześniej do szkoły? 

 
 

 



 A naszą przedszkolną Wigilię w TYGRYSKACH … 

 
Powitanie Wiosny… 

 
 



No i Mikołaja w GUMISIACH…. 

 
A, gdy zostaliście starszakami – KUBUSIAMI, dopiero była zabawa…. 

 



Wiersz „Starszak” 

Rzecz to wielka niesłychanie, 

Gdy starszakiem się zostanie. 

Wtedy wszystko trzeba wiedzieć, 

Pięknie bajkę opowiedzieć, 

Narysować, tańczyć, śpiewać, 

Na nikogo się nie gniewać. 

Znać zasady wychowania, 

Pilnie uczyć się czytania. 

W głowach wiedza zostać musi,  

choć lenistwo człowieka kusi. 

 

Być starszakiem to marzenie dzieci, 

A przecież czas tak szybko leci. 

Mija godzina za godziną, 

Nim się spostrzegłeś rok upłynął. 

I znów wakacje są przed nami, 

Uczciwie przyznaj się kolego, 

Czy pracowałeś tak jak trzeba? 

No i czy w głowie coś zostało, 

Czy wiadomości nie za mało? 

 

Oprócz wesołych zabaw musieliśmy też znaleźć czas na naukę i konkursy… 

….jak nie lizak…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….to rybka…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mimo to zawsze znaleźliście czas na przebieranki i to królewskie …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Były przyjaźnie………. 

 

 

 

 

 

 

 

…pomysły na naukę…….                                                                 … i marzenia….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Posłuchajcie przepięknej piosenki „Kolega z przedszkola" 

https://www.youtube.com/watch?v=LhN5NaCEjls 
 

Mój kolego z przedszkola  

Mamy po siedem lat, tak, tak, tak.  

Śmieje do nas się świat, tak, tak, tak. Czeka szkoła. 

Mój kolego z przedszkola, 

Miło było cię znać, tak, tak, tak.   

Ale żegnać się czas tak, tak, tak. Szkoła woła. 
 

Ref.: W przedszkolu było super.  

Na sto dwadzieścia dwa, 

Powtórzyć chciałbym tamte dni, 

jeszcze jeden raz. /2 razy/ 
 

Koleżanko z warkoczem, 

To już ostatni dzień, tak, tak, tak. 

Może spotkamy się, tak, tak, tak, Może nie. 

Koleżanko z warkoczem, 

Smutno trochę mi jest, tak, tak, tak. 

Że nie zobaczę cię, Jak co dzień. 

Ref.: W przedszkolu było super…  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co najbardziej utkwiło Wam w pamięci z tego roku, który minął?  Powiedzcie mamusi: 

 Z kim najbardziej lubiliście się bawić? 

 Co Wam najbardziej utkwiło w pamięci? 

 Co Was najbardziej rozbawiło? 

 Czym szkoła różni się od przedszkola? 

https://www.youtube.com/watch?v=LhN5NaCEjls


A teraz szybsza piosenka „A my nie chcemy jeszcze iść” 

https://www.youtube.com/watch?v=qmvipCo922w 
 

1. Kończymy już przedszkole, do szkoły czas, 

zeszyty i tornistry wołają nas, 

A my nie chcemy, nie chcemy jeszcze iść. 

Ref. Tak bardzo nam tu dobrze, 

że nie chcemy wcale jeszcze iść. 

2. Wakacje szybko miną, a potem już, 

Zadzwoni pierwszy dzwonek, lekcje tuż-tuż 

A my nie chcemy, nie chcemy jeszcze iść. 

Ref. Tak bardzo nam tu dobrze, 

Że nie chcemy wcale jeszcze iść. 

3. Lecz co tu robić, w życiu zawsze tak jest, 

że upływają lata, starszym się jest. 

A my nie chcemy, nie chcemy starsi być. 

Ref. Tak bardzo nam tu dobrze, 

Że nie chcemy wcale jeszcze iść. 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz „Pożegnanie” 

Już ostatni dzień w przedszkolu 

Przy stoliku swoim siadasz. 

Łezki płyną, lecz śniadanie  

Z apetytem zjadasz.  
 

Przykro będzie się pożegnać  

Z zabawkami w swojej sali. 

Pięciolatki tutaj przyjdą, 

Choć są jeszcze tacy mali. 
 

Pani patrzy na nas smutno, 

Łzy ociera gdzieś w ukryciu, 

Bo to pierwszy wielki zakręt, 

W naszym nowym, małym życiu. 
 

Wiersz „Smutno” 

Smutno w serduszku każdemu z nas 

Żegnać przedszkole przyszedł nam czas. 

Wszystkie zabawki zostały tam, 

Gdzie już dostępne nie będą nam. 

Przed nami szkoła, nauki czas, 

Z żalem żegnamy dziś wszystkich was. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmvipCo922w


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka „Witaj szkoło”    https://www.youtube.com/watch?v=E1ktyk--ojs 
1. 

Jeszcze w uszach szumią morskie fale, 

śpiewa głośno rześki, górski wiatr, 

na wakacjach było, było tak wspaniale, 

ale teraz już do szkoły nadszedł czas. 

A choć żal nam letnich chwil wesołych, 

to do szkoły każdy chętnie mknie, 

aby spotkać znów kolegów dobrych 

i przygody opowiedzieć swe. 

Ref. 

 Witaj, szkoło, witaj, nasza dobra szkoło, 

przyjmij nas radośnie, miło i wesoło, 

bo wracamy wypoczęci i szczęśliwi, 

mamy mnóstwo dobrych chęci, wiele siły. 

2. 

W szkole czeka na nas nasza pani, 

poprowadzi nas w nieznany świat, 

bo dokoła tyle, tyle spraw ciekawych, 

które chcemy jak najlepiej w życiu znać. 

Szkoła to przygoda znakomita, 

kto nie wierzy, niech przekona się 

i radośnie z nami szkołę wita, 

a w jej murach pilnie uczy się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E1ktyk--ojs


ŻYCZENIA OD PAŃ  

DLA KOCHANYCH DZIECI 

 

 

Chcemy Wam życzyć na początek, żeby nauka szła jak z płatka 

Żeby tyle było szóstek, ile pszczół na polnych kwiatkach.  

Żeby pochwał było tyle, ile szyszek w gęstym borze, 

Żeby w szkole było milej, niż nad rzeką lub nad morzem. 

Długopisy, wszystkie pióra niechaj piszą mądrze, ładnie  

I niech skrzypią tak jak żuraw, kiedy błąd się gdzieś zakradnie. 

Życzymy zabaw z kolegami i kolegów do zabawy,  

Szczęścia, zdrowia, pomyślności - w klasie pierwszej wytrwałości.  

Bądźcie zdrowe, miłe i radosne, miejcie w sercach zawsze wiosnę. 

Niech Wam świeci promyk słońca, na cenzurkach szkół do końca!!! 

ŻYCZYMY JESZCZE: 

 
 



 

 
 

 

 

 


