
Witajcie kochane starszaki  Witajcie drodzy rodzice! 

Przed nami przedostatnie zajęcia. Zapraszamy ! 

 

 

Przyszedł czas pożegnania się z naszymi kochanymi Biedroneczkami. 

Nietypowe to pożegnanie i nie takie jak powinno być, ale mamy 

ogromną nadzieję, że jeszcze się spotkamy  

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 wasze przedszkole 

Kiedy będzie wolny czas, 

Prosimy, odwiedźcie nas ! 

 

Bardzo prosimy, abyście posłuchali piosenki, którą mieliśmy pożegnać się w naszej sali. 

https://www.youtube.com/watch?v=8JYyc0eSl_c  

Przedszkola czas już minął i jest nam jakoś smutno,  

a nasza pani w kącie łka, bo rozstać nam się trudno. 

Patrzymy na nią z żalem tak, a w oczach pełno łez. 

Jesteśmy znowu w sali, gdzie wspomnień tyle jest. 

 

W jednym uścisku złączmy dłonie, niech wszystkie panie przyjdą też. 

I tak się wspólnie pożegnamy, przedszkola nadszedł kres. 

 

 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.            

     

https://www.youtube.com/watch?v=8JYyc0eSl_c


Kochane dzieci mamy dla was propozycję „Wakacyjnych wyzwań”. Przeczytajcie ją. Może 

wpadnie Wam do głowy jeszcze jakiś pomysł? Możecie wspólnie z rodzicami stworzyć 

własny plakat z wyzwaniami. Życzymy Wam wytrwałości , osiągniecia wyznaczonego celu 

oraz miłej zabawy  Powodzenia ! 

 

 



Dla naszych wspaniałych Biedroneczek mamy propozycję zadań: 

1. W książeczce do nauki czytania – str. 86-89.  

Obejrzyjcie obrazki i spróbujcie samodzielnie przeczytać tekst na każdej stronie. 

2. W kartach pracy nr 4 – str. 74- 78. 

Jeśli macie ochotę możecie zrobić wszystkie zadania znajdujące się na podanych 

stronach. 

 

Poniżej tradycyjnie dołączamy dodatkowe karty pracy dla chętnych dzieci. 

 

 

Żegnają Was stęsknione panie – Lidzia i Asia! 

Życzymy Wam radosnego dnia ! 

 

 
 

 

 

 

 



 
1. Niebieski    2. Żółty       3. Beżowy      4. Zielony        5. Czerwony 

 



 


