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Kochani dziś już piątek. Nadszedł czas pożegnania. Kończymy 

rok przedszkolny 2019/2020. Choć czas po feriach zimowych 

zaskoczył nas wszystkich to pomimo, że nie mogliśmy być w naszym 

ukochanym przedszkolu – bawić się i uczyć z kolegami i 

koleżankami, to przyniósł nam tez wiele dobrego. Dziękujemy Wam 

kochane dzieci, że tak pilnie i pięknie realizowaliście nasze 

propozycje zajęć i fajnie się przy nich bawiliście poznając otaczający 

nas świat  

 

Dziś też żegnamy naszych starszych kolegów i koleżanki: Julkę 

O, Julkę M. , Stasia O., Huberta, Anitkę , Filipka W., Marcela, 

którzy idą do szkoły. Życzymy Wam kochani byście o nas pamiętali i 

pięknym czasie jaki spędziliście w przedszkolu. Życzymy samych 

bardzo dobrych ocen, wytrwałości i cierpliwości w nauce oraz 

sukcesów i radości z bycia uczniem Z najlepszymi życzeniami 

wychowawcy grupy „Pajacyków”: Anna Marczak, Karolina 

Robaszek, Jolanta Rudzka, Katarzyna Walczyk, Henryka Zawiślak 



A wszystkim  przedszkolakom życzymy zdrowych, słonecznych 

wakacji i szczęśliwego powrotu do przedszkola 

 

Zapraszamy Was teraz na chwilkę gimnastyki, mamy nadzieję że 

fajnie się pobawicie https://youtu.be/VIDcRSutPsE 

Wysłuchajcie uważnie wiersza Agaty Widzowskiej „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…? 

 

Nie płaczcie, kochani, gdy nas tu nie będzie, 

nasz wesoły uśmiech zostawimy wszędzie, 

a gdy po wakacjach znajdziemy się w szkole, 

będziemy wspominać kochane przedszkole! 
 

Kochani oczywiście zawsze drzwi przedszkola są dla Was otwarte, 

jeśli tylko znajdziecie czas odwiedzajcie nas  

 

Wakacje już blisko, wiec zapraszamy do zabawy ruchowo- 

naśladowczej „Wędrówka z plecakiem”- polega ona na tym, że 

dziecko chodzi po pokoju czy podwórku naśladując sposób poruszania 

się z ciężkim plecakiem, a potem z lekkim plecakiem 

A czy wiecie co należy włożyć do plecaka na wakacyjną wędrówkę?? 

Spójrzcie na  poniższe obrazki i pomyślcie czy  wszystkie przedmioty 

nadają się na wycieczkę. Uzasadnijcie swój wybór  
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BLUZA KO 



 



 

Zajęcie od nauczyciela wspomagającego „Utrwalamy kolory oraz 

szybką reakcję na sygnał” 

Rodzic rozkłada kolorowe kartki i prosi aby dziecko wybrało sobie 

kolor i usiadło na kartce. Rodzic mówi: siedzisz na żółtej kartce – 

pomachaj do mnie. Dziecko macha i okrąża kartkę (rodzic pokazuje 

jak to zrobić). Następnie rodzic prosi, aby dziecko zmieniło kolor 

kartki i mówi: siedzisz na kolorze niebieskim – zaklaszcz, siedzisz na 

kolorze czerwonym – złap się za nos. Za każdym razem dziecko 

okrąża kolorową kartkę 

    

 

 

Na koniec tym razem kolorowanki wakacyjne  Pięknego dnia 

życzymy 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 



 



 

 

 


