
W czerwcu recytujemy: 

 

Pożegnanie przedszkola”  
 

– Lato się śmieje, czas na wakacje!  

Pa, pa, zabawki! Żegnaj, przedszkole!  

Zawsze będziemy o was pamiętać, 

 stawiając krzywe literki w szkole.  

Starszak potrafi:  

budować wieże,  

rozpoznać w książkach najdziksze zwierzę,  

układać puzzle,  

kroić warzywa,  

wie, że się pokłuć można w pokrzywach.  

Zna pory roku,  

kierunki świata,  

wie, że na miotle nie da się latać,  

sam się ubiera, 

 buty sznuruje,  

mówi: „przepraszam, proszę, dziękuję”.  

Umie zadzwonić na pogotowie,  

wie, że się nie da chodzić na głowie,  

zasady ruchu zna doskonale  

i po ulicy nie biega wcale. 

 Lubi teatrzyk,  

śpiewa piosenki,  

wie, czym się różni słoń od sarenki,  

pieluch nie nosi ani śliniaka.  

To są zalety dziecka starszaka.  

– Kwiatek dla pani. Cmok dla maluchów.  

Trochę nam smutno… Pa, pa, przedszkole!  

Lecz czy będziemy mogli tu wrócić, 

 gdy nam się znudzi w tej nowej szkole… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy pójdę do szkoły.  
 

- Kiedy jesienią zbierałam grzyby,  

wąchałam w lesie wrzosy kwitnące,  

myślałam sobie: jesieni szkoda,  

lecz niech śnieg spadnie 

 i niech zimowo zaświeci słonce…  

- Niech już zimowo zaświeci słońce! 

 - Lepiąc ze śniegu zimą bałwana 

 i pędząc w dół na sankach z górki, 

 myślałem sobie: fajna jest zima, lecz lubię zieleń 

 i niech przylecą pierwsze jaskółki…  

- Niech już przylecą pierwsze jaskółki…  

Gdy już śpiewały wiosną ptaki  

- a mój latawiec wiaterek gnał, myślałem sobie:  

niech przyjdzie lato, wtedy się będę w słońcu grzał… 

 - Będę się w słońcu grzał!  

- Słuchając latem śpiewu ptaków  

i gdy brzęczały w ulu pszczoły,  

tak pomyślałam: niech jesień będzie,  

bo wtedy pójdę wreszcie do szkoły…  

- Bo wtedy pójdę wreszcie do szkoły!  

- Kiedy już siedzieć będę w ławce  

i poznam, jak wygląda szkoła 

 – wtedy zrozumiem, że jednak tęsknię  

do mego przedszkola…  

- Tak bardzo tęsknię znów do przedszkola!  

-Wtedy ktoś powie: „To nie wypada, 

 bo lata lecą, nauka czeka” – a ja pomyślę:  

ten ktoś ma rację, wyrosnąć muszę na człowieka…  

- Wyrosnąć trzeba na człowieka!  

- Jeśli tęsknota mnie ogarnie, 

 kiedy już będę uczniem w szkole  

– to znajdę wyjście, wiem, co zrobię:  

przyjdę odwiedzić swe przedszkole…  

- Będziemy odwiedzać przedszkole! 


