
Piosenki na pozegnanie przedszkola 

Hej,przedszkole ukochane 

 

Gdy maj nadchodzi i kwitną kwiatki, 

a ty juz konczysz swe siedem lat. 

Zegnasz zerówkę lub sześciolatki 

i zaraz ruszysz dalej w świat 

   Ref.Hej,przedszkole ukochane 

co bez ciebie zrobię ja? 

Moze jednak tu zostanę 

Jeszcze rok lub dwa. 

2.A kiedy czerwiec jak woda płynie, 

na dworze lata nadchodzi dzień, 

dla wszystkich chłopców i dla dziewczynek 

przedszkole własnie kończy się. 

  Ref. 

3.Rzec: "do widzenia"trzeba na drogę, 

bo po wakacjach nie wrócisz już. 

Wspominać będziesz przedszkolne progi, 



by miłych wspomnień nie krył kurz. 

  Ref. 

 

Pozegnamy przedszkole 

 

1.Cały świat się do nas śmieje. 

W złotym słońcu złoty świat. 

Jutro szkoła nas powita 

no i nasze siedem (sześć)lat' 

  Ref.Pożegnamy przedszkole,pokłonimy się szkole. 

Nową drogą pójdziemy odważnie. 

Rozkołyszą się drzewa,wiatr radośnie zaśpiewa 

i będziemy wyglądać poważnie. 

2.Elementarz nam podpowie, 

jak się pisze Ala,As 

Plastelina jeszcze nie wie, 

co ulepi każdy z nas. 

  Ref. 

3.Nim z kosmosu zobaczymy 

starej Ziemi barwny świat 



Odkryjemy jak Kopernik 

wielką magię zwykłych gwiazd. 

  Ref. 

 

Czas do szkoły 

 

1.Elementarz,ołóweczek,piórnik,gumka,sześć kredeczek. 

Do tornistra to chowamy i na szkołę już czekamy 

  Ref.Czeka,czeka na nas szkoła.Szkoła wspaniała i wesoła. 

Czeka,czeka na nas klasa.Wszystkich woła pierwsza klasa 

2.Zeszyciki,plastelina,pędzle.farby,tęga mina. 

Po wakacjach zaczynamy.My na szkołęjuż czekamy. 

  Ref. 

 

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. 

 

Pożegnanie przedszkola 

 

1. My do szkoły nie pójdziemy,nie pójdziemy,nie pójdziemy. 

Wszyscy tutaj zostaniemy,zostaniemy tu. 

Tutaj panie nasze miłe,nasze miłe,nasze miłe. 

Tutaj czas beztrosko płynie,miło płynie czas. 

  Ref.Przedszkole,przedszkole ulubione miejsce moje. 

Tu chcę zostać jeszcze trochę 

zaim pójdę w dalszą drogę, 

2.My do szkoły nie pojdziemy, nie pojdziemy,nie pójdziemy. 

Wszyscy tutaj zostaniemy,zostaniemy tu. 

Tutaj wszyscy o nas dbają,o nas dbają,o nas dbają 

Tutaj wszyscy nas kochają, tak kochają nas 

  Ref. 

 


