
26.06.2020 Zakończenie roku szkolnego 

Nie tak dawno witaliśmy się - był wrzesień i dzieci przyszły po raz pierwszy do naszego oddziału 

przedszkolnego. A dziś już nadszedł czas pożegnania.... 

Ten wspólny rok, choć bardzo trudny minął nam bardzo szybko. Było wiele zabawy i nauki, było 

mnóstwo wspaniałych chwil... 

Mamy nadzieję, że wszyscy będziemy wspominać te wspólne miesiące z uśmiechem na twarzy       

• Kochane dzieci posłuchajcie kilka słów :  

Drogie dzieci dzisiaj nadszedł 

Smutny dzień rozstania 

Dziś się kończą nasze wspólne 

Przedszkolne zmagania 

Minął szybko jeden roczek 

Tak to w życiu właśnie bywa 

Moje drogie dzieci 

Lata lecą, Wy rośniecie 

Jesteście już duzi 

Mądrzy, bystrzy i gotowi 

Do szkolnej podróży 

Choć czas mija bezpowrotnie 

Wspomnienia zostają 

Wy je w sercu zachowajcie 

Moc magiczną mają 

I choć dzisiaj jest Wam smutno 

To Ja mocno wierzę 

Świetnie sobie poradzicie 

W tej szkolnej karierze 

Pamiętajcie proszę o nas 

Często odwiedzajcie 

Jak Wam idzie, co nowego 

Poopowiadajcie :) 

Ja na zawsze w swoim sercu 

Wasze buzie schowam 

Na pamiątkę w moim pięknym 

Pamiętniku dodam 

Już na koniec dodam jeszcze 

To co najważniejsze 

Miły bądź dla wszystkich wokół 



 

I pomagaj z sercem 

Używaj codziennie 

Trzech magicznych słów 

Gdy wchodzisz gdziekolwiek 

To - dzień dobry – mów 

Gdy się żegnasz, jak ja z tobą 

Powiedz - do widzenia 

I pamiętaj zawsze o tym 

Spełniaj swe marzenia!!! 

 

• Posłuchaj piosenki „Niech żyją wakacje” 

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY  

• Przypomnij sobie jak bezpiecznie spędzić wakacje :) 

https://learningapps.org/13193334  

 

Na koniec kilka słów podziękowań: 

Dziękujemy Wam drodzy Rodzice za wspaniałą ,owocną współpracę, za zangażowanie się w życie naszej 

grupy       

Ale przede wszystkim dziękujemy wam drogie Dzieci - za uśmiech i radość jaką nas obdarowywałyście,  

za entuzjazm i spontaniczność, za to, że mogłyśmy się tyle od was nauczyć przez cały ten rok :) 

Drodzy rodzice gratulujemy wam tak wspaniałych dzieci. 

Życzymy wam pociechy i zadowolenia z waszych dzieci w przyszłości, 

a wam drogie dzieci życzymy wielu sukcesów w szkole oraz udanych i bezpiecznych wakacji:) 

Mamy dla Was małą niespodziankę- na pocztę e-mail Waszych rodziców wysłałyśmy prezentację  

ze zdjęciami Naszych wspólnych chwil. 

Miłego oglądania       

Do zobaczenia! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY
https://learningapps.org/13193334

