
 

 

 

„Pożegnania nadszedł czas” - Kochani po wakacjach dla Was i Waszych rodziców 

zacznie się następny, bardzo ważny etap życia - szkoła. Na pewno Wam jak i nam zakręci się 

łezka w oku na myśl o pożegnaniu przedszkola, ale jak mówi stare powiedzenie „wszystko 

co dobre, szybko się kończy”.  

 

 

 

 

1. 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 

Śpiewu, tańca i humoru 

Życzą Panie Wam w przedszkolu. 

Kiedy będzie wolny czas, 

Prosimy, odwiedźcie nas! 

 

2. Posłuchajcie piosenki: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmvipCo922w&feature=youtu.be 

 

3. Jeśli Ci się spodobała naucz się tekstu i zaśpiewaj: 

 

I. 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. (2x)  

 

II. Wakacje szybko miną,  

a potem już zadzwoni pierwszy dzwonek, 

 lekcje tuż-tuż.  

A my nie chcemy, nie chcemy jeszcze iść. 

 Ref.: Tak bardzo...  

 

III. 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... 

 

 

4. A teraz czas na wspomnienia…spróbuj dokończyć zdanie: 

W przedszkolu lubiłem/ lubiłam… 

W przedszkolu nie lubiłem/nie lubiłam… 

W przedszkolu czułem się/czułam się… 

 

Wypowiadanie się dziecka swobodnie na temat: Co najbardziej podobało mi się (wśród 

zdarzeń w ciągu roku) w przedszkolu. 

 

5. Bajka Gang Słodziaków 2 Słodziaki Juniorki idą do szkoły 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O0C8ylmYbkY&feature=youtu.be 

 

Kochani opuszczacie przedszkole więc ten ważny moment w Waszym życiu należy uczcić 

tortem i przepyszną lemoniadą. Jak zawsze na pewno sobie świetnie poradzicie z jego 

wykonaniem. Nie podaję przepisu na naleśniki bo Wasze mamy na pewno mają swoje 

super, sprawdzone przepisy. 

Tort naleśnikowy z truskawkami 

 

 

Składniki 

• 10 naleśników 

• 1 kg truskawek 

• 4 łyżki jogurtu naturalnego 



• 300 g sera homogenizowanego naturalnego 

• 6 łyżek cukru pudru 

• truskawki i inne owoce do dekoracji 

� Truskawki umyć, osuszyć, pozbawić szypułek. Połowę truskawek zmiksować z 

3 łyżkami cukru. Resztę truskawek pokroić w ćwiartki. 

� Ser zmiksować z jogurtem i pozostałym cukrem. 

� Naleśniki przekładać serem i owocami. 

� Przed podaniem polać tort truskawkowym musem, udekorować truskawkami i 

innymi owocami. Smacznego! ☺ 

Lemoniada truskawkowa 

  

 

  

Składniki: 

• 500 g truskawek 

• 1 cytryna 

• 1 litr wody - zwykła lub gazowana 

• 3 łyżki cukru pudru lub miodu 

• dodatki: kostki lody, świeża mięta 

Truskawki umieść w jednym naczyniu, w którym będziesz je miksować przy pomocy 

blendera ręcznego. Wyciśnij do nich sok z całej cytryny lub z dwóch limonek. Możesz też 

dodać kilka listków świeżej mięty. Wsyp trzy łyżki cukru pudru. Truskawki z miętą, 

cukrem   i sokiem z cytryny zmiksuj na gładko. Pulpę truskawkową przelej do wysokiego 

dzbanka. Do dzbanka wlej też litr (cztery szklanki) zimnej wody. Może to być też woda 

gazowana. Zamieszaj lemoniadę truskawkową i sprawdź jej smak. W razie potrzeby dodaj 

więcej soku z cytryny lub cukru. Lemoniadę nalewaj do szklanek, w których zostały 

wcześniej umieszczone kostki lodu. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


