
 

Piosenka towarzysząca przez miesiąc: 
 

MY NIE CHCEMY IŚĆ                                                      

  

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. 

  

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=-28cbYNjGj4 

 

To ostatni dzień  

 

To ostatni nasz dzień w przedszkolu, 

to ostatni raz, gdy jestaśmy tu razem,pożegnania nadszedł 

czas. 

 

 Żegnaj stare przedszkole,w oku kręci nam się łza,  

gdy widzimy nasze panie,kóre tak kochają nas. 

 

  Ref.Już czas,już czas 

            odchodzimy,bo już szkoła woła nas,  

            tak nam smutno się rozstawać,chcielibyśmy cofnąć czas, 

             lecz musimy pożegnać  Was 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JOBEX5XQ6s4 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-28cbYNjGj4


 

 

Wiersz towarzyszący  przez miesiąc: 

Uśmiech 

Irena Landau  

 

Do pierwszoklasistów  

uśmiecha się wrzesień. 

Co z sobą, uczniowie, 

do szkoły weźmiecie? 

Kot w domu zostanie. 

A pies? Też nie pójdzie! 

Do szkoły zabierzcie 

najmilszy swój uśmiech! (…) 

Zapomnieć śniadania 

czasami się zdarzy, 

lecz zawsze możecie 

mieć uśmiech na twarzy. 

Codziennie spotkacie 

kolegów o ósmej, 

codziennie w prezencie 

im dajcie swój uśmiech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wakacyjny letni czas  

Wiera Badalska 

Po co są wakacje? 

A po to, 

by słoneczko opiekało was złoto, 

aby wiatry żywiczne owiały, 

aby wody błękitne skąpały, 

aby łąki pachniały skoszone, 

by las śpiewał piosenki zielone, 

by was ptaki budziły o świcie, 

by łan zboża makami się kłaniał, 

no i po to, 

byście, kiedy już wrócicie, 

odpowiedzieć mogli na pytania. 

A tych letnich pytań są tysiące: 

– Czemu rankiem jest rosa na łące? 

– Po co pszczoły siadają na kwiatach? 

– Czemu sowa tylko nocą lata? 

– Po co dzięcioł w korę sosny puka? 

– Gdzie skowronek ma gniazdeczka szukać? 

– Jakie ślady zostawiają zwierzęta? 

– O czym trzeba zawsze w lecie pamiętać? 

– A jaskółki czemu nisko latają przed deszczem? 

No i wiele, wiele innych jeszcze. 

A pytajcie wszystkich. O wszystko. 

Przyglądajcie się obłokom, ptakom, listkom… 

Zobaczycie, 

że świat, gdy się go poznaje, 

jest ciekawy. 

                                                                  Ciekawszy od bajek                                      
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

         


