
 

Szanowni Rodzice!!! 

Serdecznie zapraszamy Rodziców i dzieci kończących 

edukację przedszkolną na UROCZYSTOŚĆ POŻEGNANIA 

PRZEDSZKOLA, która odbędzie się dnia 25.06.2020 r. o godzinie 

10:00. 

Miejsce uroczystości: ogródek przedszkolny 

 

Ważne!!! 

 

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o przybycie z 

dzieckiem tylko i wyłącznie jednego rodzica/ opiekuna oraz 

zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa w związku z 

pandemią COVID -19. 

Prosimy rodziców o naukę dzieci, poniższego wiersza i piosenek. 

Wiersz:  

NA POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA      (autor nieznany) 

Kart w kalendarzu 

było niemało. 

Codziennie jedną 

zdejmował czas. 

  

Będziemy teraz 

już pierwszą klasą. 

Może najlepszą 

ze wszystkich klas. 

I cóż powiecie? 

Ot, przeleciało. 

Rok szkolny minął 

jak z bicza trzasł. 



  

   

Żegnaj przedszkole! 

Żegnaj na długo! 

Teraz już szkoła 

zaprasza nas 

 

Piosenki: 

„Hej przedszkole ukochane” 

1. Gdy maj nadchodzi i kwitną kwiatki 

A ty już kończysz swe siedem lat 

Żegnasz zerówkę lub sześciolatki 

I zaraz ruszysz dalej w świat 

 

Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja 

Może jednak tu zostanę jeszcze rok lub dwa 

 

2. A kiedy czerwiec jak woda płynie 

Na dworze lata nadchodzi dzień 

Dla wszystkich chłopców i dla dziewczynek 

Przedszkole właśnie kończy się 

 

Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja 

Może jednak tu zostanę jeszcze rok lub dwa 

 

3. Rzec „do widzenia” trzeba na drogę 

Bo po wakacjach nie wrócisz już 

Wspominaj często przedszkolne progi 

By miłych wspomnień nie krył kurz. 

 

Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja 

Może jednak tu zostanę jeszcze rok lub dwa 

 

Kończymy już przedszkole 

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. 

Do miłego zobaczenia!!!  

Dyrektor, Rada pedagogiczna i pracownicy Miejskiego 

Przedszkola nr 27              

    


