ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
1. Wiersz: „Powitanie”
Serduszko moje dziś przepełnione,
szczerym uczuciem radości,
bo mi przypadło dzisiaj w udziale
powitać wszystkich gości.
Dzisiaj w dniu pożegnania
witam wszystkich zebranych
przybyłych do nas tutaj
naszych rodziców kochanych,
panią dyrektor, nauczycielki
co miały z nami kłopot wielki.
Dziękujemy wam kochani
za trud wychowawczy,
za te troski przepraszamy
i za dziecinne żarty.
Dla was chcemy tańczyć, śpiewać,
dla was mówić wiersze.
Chcemy pozostawić o nas
wspomnienia najweselsze.
…………………………………..
2. Poloneza czas zacząć
POLONEZ
……………………………………………….
3. Zapowiedź: Jesteśmy w przedszkolu już cztery lata. Posłuchajcie jacy byliśmy, a jacy jesteśmy
teraz.
…………………………………………………
4. Wiersz: „W naszej grupie”
W naszej grupie już od 3-latków,
nie brakowało wiercipięt, ani gagatków.
Mamy parę gaduł i spóźnialskich furę,
oraz tych, co piszą jak kura pazurem.
Ktoś się nieraz w szatni rozpychał łokciami,
więc się pani martwi i wzdycha czasami.
Ale kiedyś z nami skończą się kłopoty
już my panią wszyscy zapewniamy o tym.
Niech pani nie myśli, że to puste słowa,
bo dziś między nami powstała umowa.
Gdy tylko od dzisiaj dwadzieścia lat minie,
wszyscy się zjawimy u pani w gościnie!
………………………………………………………..
Piosenka: „Pożegnanie”
Już ostatni rok w przedszkolu
przy stoliku swoim siadasz.
Łezki płyną, lecz śniadanie
z apetytem zjadasz.
Ref. Przykro będzie się pożegnać
z zabawkami w twojej sali.
Sześciolatki tutaj przyjdą
choć są jeszcze tacy mali.
Pani na nas smutno patrzy,
łzy ociera gdzieś w ukryciu.

Bo to pierwszy, wielki zakręt
w naszym, małym życiu.
5. Wiersz: „Koniec roku”
W przytulnej sali , przy małych stolikach,
dzieci swe miejsce zajęły.
Witaj zerówko nasza kochana
we wrześniu wszystkie krzyknęły.
Kart w kalendarzu było nie mało,
codziennie jedną zdejmował czas.
I cóż powiecie, ot przeleciało
rok szkolny minął, jak z bata trzasł.
…………………………………………….
6. Wiersz: „Starszaki”
Rzecz to wielka niesłychanie
gdy starszakiem się zostanie.
Wtedy trzeba wszystko 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 człeka kusi.
W ciągu roku całego
każdy przeżył coś miłego.
A dziś wśród wielu gości
pożegnamy się w radości.
…………………………………………….
7. Zapowiedź: Nasz pobyt w przedszkolu to nie tylko zabawa, ale także nauka i praca.
…………………………………………………
Piosenka: „Mój kolega z zerówki”
Mój kolego z zerówki,
mamy po siedem lat, tak, tak, tak,
śmieje do nas się świat, tak, tak, tak,
czeka szkoła.
Mój kolego z zerówki,
miło było cię znać, tak, tak, tak,
ale żegnać się czas, tak, tak, tak,
szkoła woła.
Ref. W zerówce było super,
na sto dwadzieścia dwa,
powtórzyć chciałbym tamte dni
jeszcze jeden raz.
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, tak, tak, tak,
jak co dzień.

……………………………………………………
8. Wiersz: „Nasza grupa”
Nasza grupa 6-latków
w roku szkolnym dzielnie się spisała,
a w konkursach i zawodach

zawsze chętnie udział brała.
I w przedszkolnych wystąpieniach
myśmy program swój dawali,
wierszem, tańcem i piosenką
uroczystości uświetniali.
…………………………………………………………
Mamy dorobek w przedszkolu
niech każdy w to uwierzy,
a po wszystkich tych zmaganiach
relaks nam się należy.
Lecz po wakacyjnej przerwie,
gdy wypoczęci będziemy,
to naukę w pierwszej klasie
z zapałem rozpoczniemy.
…………………………………………………..
9. Zapowiedź: W ciągu czterech lat wiele miłych chwil przeżyliśmy w przedszkolu. Za to
dziękujemy Wam wszystkim tu obecnym. A Wam kochani rodzice, dziękujemy z całego serca
za cierpliwość i miłość.
……………………………………………
Piosenka: „Przedszkola czas już minął”
Cztery lata tu spędziłem,
wiele się tu nauczyłem,
tu piosenki śpiewaliśmy,
tu się razem bawiliśmy.
Ref. Teraz już do szkoły czas,
muszę więc pożegnać was.
Ukochane panie moje,
ulubione me przedszkole.
Kuchareczki o nas dbały,
bardzo dobrze gotowały,
co dzień zupka, drugie danie,
pyszne było też śniadanie.
Za te wszystkie miłe chwile,
podziękować chcemy wam.
Każdej pani po kolei,
moc całusków dzisiaj dam.
………………………………………
10. Wiersz:
Dzisiaj jest dzień ważny, wszyscy o tym wiemy,
bo my sześciolatki do szkoły idziemy.
Żegnamy przedszkole i dobre w nim chwile,
kiedy na zabawie dni mijały mile.
Dziękujemy wszystkim paniom, że codziennie były z nami,
że uczyły wierszy, bajek, jak się ubrać, czym się najeść,
jak się umyć i jak kłaniać, i skakania i biegania.
…………………………………………………..
Paniom w kuchni pracującym za obiadki smaczne, zdrowe,
drogiej naszej intendentce za posiłki kolorowe.
Kto nas do spania rozbierał, my doskonale to wiemy,
sprzątał przedszkole, odkurzał – za to jej dziękujemy.
Gdy się popsuła kopara, kto usunął szkody zaraz?
Gwoździe, młotek i rąk para – to pan Sławek tak się stara.

…………………………………………………….
Dziękujemy młodszym dzieciom, że z przedszkola nie odlecą,
że zostaną jak pisklęta, że dbać będą o zwierzęta.
Nie zapomną o roślinach, może będą nas wspominać.
Może nas zaproszą nawet do przedszkola na zabawę.
Dziękujemy stołom, ławkom, wszystkim kątom i zabawkom,
wszystkim książkom z obrazkami, że wciąż były razem z nami.
W klasie czeka nowa pani, nowe krzesła, nowe ławki,
a na ławkach leżą książki, co zastąpią nam zabawki.
………………………………………………………………………………………………..
11. Wiersz: „Rodzice”
To wam rodzice zawdzięczamy,
że umiemy chodzić, biegać,
mówić: tata, mama.
To od was dowiedzieliśmy się,
co wolno robić,
a co nie trzeba.
A dziś jest dla was i dla nas,
dzień pożegnania.
Żegnamy przedszkole,
przed nami droga nieznana.
…………………………………………….
Piosenka: „Rodzice”
Ciągle zagonieni i zapracowani
bardzo mało czasu mogą spędzać z nami.
Zakupy, sprzątanie, zawodowa praca,
każdy wciąż zmęczony, do domu powraca.
Ref. Za trud wasz wielkie dzięki dziś składamy,
jedną wielką prośbę jednak do was mamy.
Trochę więcej czasu dzieciom poświęcajcie
mocno je przytulcie, częściej wysłuchajcie.
Kiedy macie jakiś wolny dzień od pracy
to zabierzcie dzieci na rodzinny spacer.
Posłuchajcie razem jak śpiewają ptaki,
i co głośno mówią do was przedszkolaki.
12. Zapowiedź: Trudno nam się pożegnać ze wszystkim, co zostaje w przedszkolu, ale przyszła już
pora iść do szkoły.
……………………………………………………..
13. Wiersz: „Zwierzenia przedszkolaka”
Minął przedszkolny okres wesoły
i trzeba będzie iść do tej szkoły.
Tu były klocki, misie, zabawki
tam tylko lekcje i twarde ławki.
Zamkną mnie w klasie i przy zeszycie,
posadzą chyba na całe życie.
A gdy z niej wyjdę kiedyś po latach,
to chyba będę starszy niż tata.
Lecz zrobię kawał i szybko wrócę
znów do przedszkola, gdy pisać się nauczę.
I czas mi jakoś szybko przeleci,
będę autorem bajek dla dzieci.

………………………………………………..
14. Wiersz: „Pożegnanie z misiem”
Nie płacz, misiu głowa w górę.
Raz, dwa chustką otrzyj łezki,
bo zamoczysz futro bure
i fartuszek swój niebieski.
Dzisiaj czasu mam niewiele,
bo piszę kółka w zeszycie,
lecz przyrzekam, że w niedzielę
wynagrodzę cię sowicie.
Czarną kredką po papierze
będę w łapce twej wodziła…
Wtedy sam mi przyznasz szczerze,
że nauka to rzecz miła.
A gdy poznasz już literki,
laski, kółka, zakrętasy.
Choć żeś gruby i śpioch wielki,
w teczce wezmę cię do klasy.
…………………………………………………..
Piosenka: „Lato płynie do nas”
Raz, dwa, raz i dwa
słońce idzie drogą,
Z górki chmurki biegną dwie
spieszą się jak mogą.
Ref. Hop, hop, słychać wkoło
hop, hop, echo woła.
Po jeziorze chmurka mknie
lato płynie do nas.
Raz, dwa, raz i dwa
nadszedł czas zabawy.
Pędzi, goni w polu wiatr
chce się z nami bawić.
Raz, dwa, raz i dwa
wiatr wesoło pląsa.
W górze, w chmurze, w ciszy chmur
dzwoni śpiew skowronka.

…………………………………………………
15. Zapowiedź: Chyba już czas naprawdę się pożegnać. Smutno nam będzie opuszczać
przedszkole już na zawsze.
………………………………………………….
16. Wiersz: „Pożegnanie przedszkola”
Poranek czerwcowy słonkiem
Przystroił nasze przedszkole.
My dziś ubrani świątecznie
We wspólnym stajemy kole.
Dziś nasze twarze maleńkie
Ogarnia tęsknota i żal.
Tak miło tutaj i pięknie,
Lecz czeka nas inna dal.
………………………………….
I nigdy nie zapomnimy jak dobrze
Było w tym kole.
Chociaż do szkoły idziemy

W sercu zostanie przedszkole.
Żegnajcie wszystkie zabawki,
Już nie czas bawić się z wami.
W szkole idziemy usiąść w ławki,
A swe przedszkole żegnamy.
……………………………………………………………………
17. Wiersz: „Żegnamy przedszkole”
Żegnamy cię dziś przedszkole,
szkoła już woła nas!
Nie martw się tylko bardzo,
bo wpadniemy tu jeszcze nie raz.
Zatęsknimy za naszymi misiami,
za lalkami, i za klockami,
odwiedzimy cię jeszcze na pewno
i wspominać cię będziemy nocami.
Lubiliśmy do ciebie chodzić,
poznaliśmy tu kawał świata,
ale teraz wiemy, że minęły
nasze przedszkolne lata.
Jeszcze wakacje przed nami,
wycieczki i długie podróże,
potem dzwonek nas powita
w nowym mundurze.
……………………………………………………………….
18. Wiersz
Ja już idę do szkoły, jestem mądry i duży
dziś cię żegnam przedszkole tak mi ciężko na duszy.
I pomyśleć mi trudno, że maleńkie te stoły
pozostaną na miejscu, a ja pójdę do szkoły.
Zapomnieć śniadania czasami się zdarzy
lecz będę pamiętać, by zawsze mieć uśmiech na twarzy.
Będziemy teraz już pierwszą klasą,
może najlepszą ze wszystkich klas.
Cześć nasze przedszkole, żegnaj na zawsze!
Teraz już szkoła zaprasza nas.
Piosenka: „Przedszkole ukochane”
Gdy maj nadchodzi i kwitną kwiatki,
a ty już kończysz swych siedem lat,
żegnasz zerówkę lub sześciolatki
i zaraz ruszysz dalej w świat.
Ref. Hej, przedszkole ukochane
co beż ciebie zrobię ja,
może jednak tu zostanę,
jeszcze rok lub dwa.
A kiedy czerwiec jak, woda płynie
na dworze lata nadchodzi dzień,
dla wszystkich chłopców i dla dziewczynek,
przedszkole właśnie kończy się.
Rzec do widzenia trzeba na drogę,
bo po wakacjach nie wrócisz już,
wspominać często przedszkolne progi,
by miłych wspomnień nie krył kurz.

19. Zapowiedź: Cieszymy się jednak, że jeszcze przed nami całe wakacje.
………………………………………………………………………………
20. Wiersz
Pociąg przedszkolaków przez 10 miesięcy
toczył się turkotał, aż się trochę zmęczył.
Chce nieco odpocząć, więc chyba ma rację,
że gwiżdże: wysiadać! Już stacja wakacje!
A gdzie jest ta stacja? Wszyscy ją znajdziecie,
bo gdziekolwiek leży, zawsze bywa w lecie.
………………………………………………………………….
21. Wiersz: „Pożegnanie”
Nie przedszkole, ale szkoła
po wakacjach na nas woła.
Już nie misie, ani lale,
lecz prawdziwe szkolne sale.
Gdzie są wielkie tajemnice,
gdzie jest kreda i tablice.
Gdzie czytania czeka sztuka
i ten wielki skarb nauka.
Więc przedszkola miłe ścianydziś na zawsze was żegnamy.
By wspominać zawsze mile,
te beztroski – dobre chwile.
………………………………………………….
22. Wiersz:
Kończą się już zajęcia
wakacji nadszedł czas.
Żegnajcie starsze dzieci
już opuszczacie nas.
Żegnajcie już
w przedszkolu zabawy kończą się,
a po wakacjach,
w szkole będziecie uczyć się.
A gdy już w przyszłym roku
nie będzie tutaj was,
wspomnicie to przedszkole
a wy wspomnimy was.
………………………………………………….
Już koniec roku , minął czas,
radosne wakacje czekają was.
Choć w przedszkolu było wam wesoło,
dzisiaj je żegnacie, by witać góry, lasy wokoło.
Musicie nowych nazbierać sił,
by każdy z was zadowolony był.
By z nowym rokiem po odpoczynku wesołym
powitać progi waszej szkoły!
…………………………………………….
17. Wiersz: „Moje wakacje”
To pierwsze moje wakacje
od rana radości tyle.

Pierwszy mój pobyt w przedszkolu
będę wspominać tak mile.
Umiem już przecież liczyć,
literki już wszystkie poznałam.
Nie było to takie trudne
jak na początku myślałam.
Tak wiele radosnych godzin
spędziłam z rówieśnikami,
I nić przyjaźni przedszkolnej
zawiązała się między nami.
………………………………………………………
23. Wiersz
Chociaż jestem mała
do pożegnania starszaków
pani mnie wybrała.
Do widzenia wam starszacy
bądźcie w szkole grzeczni, mili,
i pamiętajcie abyście wstydu nam nie zrobili.
Niech wam w szkole jak w przedszkolu
słodko płyną chwile,
bo już za rok gdy my podrośniemy
za wami do szkoły pobiegniemy.
………………………………………………………………………..
Piosenka „Przedszkola czas już minął”
1. Przedszkola czas już minął nam
i jest tak jakoś smutno,
bo tutaj było dobrze nam,
i rozstać nam się trudno.
Patrzymy na to z żalem tak,
a w oczach pełno łez.
Jesteśmy znowu w sali,
gdzie wspomnień tyle jest.
Ref;

W jednym uścisku złączmy dłonie,
niech wszystkie panie przyjdą też.
I tak się wspólnie pożegnamy,

przedszkola nadszedł kres.
2.

W serduszkach naszych pamięć tkwi,
o dniach spędzonych tutaj.
Tak dobrze razem było nam
w przedszkolnych ciepłych murach.
W przedszkolu to ostatni dzień,
rozstania nadszedł czas,
i powolutku, cicho,
już opuszczamy was.

Ref; W jednym uścisku złączmy dłonie,
niech wszystkie panie przyjdą też.
I tak się wspólnie pożegnamy,
przedszkola nadszedł kres.

