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Piosenka „Moje miasto”. 
 

Nauczycielka ubrana w strój ludowy wygłasza kilka zdań na temat tradycji ludowych regionu 
częstochowskiego. 
 

Dzieci  
Swoje regionalne potrawy częstochowskie także mamy i na ich degustację ślicznie 
zapraszamy. 

Dzieci ubrane w stroje ludowe częstują gości chlebem ze smalcem. 

Tańczyć na ludowo też umiemy i zaraz wam pokażemy! 

Taniec ludowy „Krzyżak” prezentuje grupa III. 

Regionalnej chałki zaraz spróbujemy, tylko „Michałka” pięknie wytupiemy.  

Taniec ludowy „Michałek” prezentuje grupa IV. 

Dzieci częstują chałką z masłem. 

A „Chusteczką” pięknie się pożegnamy, by wspomnienia o Częstochowie wspa-
niałe zostały. 

Taniec ludowy „Chusteczka” prezentuje grupa II. 

Wspólna zabawa pożegnalna przy tańcu „Chusteczka”. 

Monika Ziółkowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mgr Urszula Nowak 
mgr Anna Klimczyk 
Przedszkole nr 1 w Koniecpolu 

SCENARIUSZ  NA  ZAKOŃCZENIE   

ROKU  PRZEDSZKOLNEGO  

Piosenka „Gdy szedł wrzesień” 

Gdy szedł wrzesień przez zielony las 
W deszczu z parasolem, 
Wszystkie dzieci wtedy pierwszy raz  
Witały przedszkole. 
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Ref. Podajemy ręce do zabawy w kole, 
Przy naszej piosence witamy przedszkole 
Oraz naszą panią lalki, piłki, misie, 
Witamy już dzisiaj witamy.  

Przyszła zima zagrał mroźny wiatr, 
Gwiżdże już na polu, 
Sypnął śniegiem, pozostawił ślad  
W drodze do przedszkola. 

Ref. Podajemy ręce do zabawy w kole, 
Przy naszej piosence wesoło w przedszkolu 
Jest i nasza pani, lalki, piłki, misie, 
Zabawa to dzisiaj, zabawa. 

Już jaskółka biało-czarny ptak  
Gniazdo ma w stodole. 
Wkoło zieleń, to już lata znak, 
Żegnamy przedszkole. 

Ref. Podajemy ręce do zabawy w kole, 
Przy naszej piosence żegnamy przedszkole  
Oraz naszą panią lalki, piłki, misie, 
Żegnamy już dzisiaj, żegnamy.  

Dziecko 1 
Żegnamy cię dziś przedszkole, 
szkoła już woła nas! 
Nie martw się tylko bardzo, 
Bo wpadniemy tu jeszcze nie raz. 

Zatęsknimy za naszymi misiami, 
Za lalkami i za klockami, 
Odwiedzimy cię jeszcze na pewno 
I wspominać cię będziemy nocami. 

Lubiliśmy do ciebie chodzić, 
Poznaliśmy tu kawał świata, 
Ale teraz wiemy, że minęły 
Nasze przedszkolne lata. 

Jeszcze wakacje przed nami, 
Wycieczki i długie podróże, 
Potem dzwonek nas powita 
W nowym mundurze. 

Dziecko 2 
Dziś starsza grupa żegna przedszkole. 
Miłe, wesołe, jasne pokoje. 
Nasze zabawki i naszą panią, 
Którą tak wszystkie dzieci kochają. 
Żegnamy także młodsze dzieci 
I nasze wesołe zabawy. 
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Teraz nas dzwonek wzywa do szkoły. 
Czas do nauki i ciężkiej pracy. 
Jak mocno dziś biją nasze serduszka, 
Jesteśmy bardzo wzruszeni 
I nie wiem czy potrafimy słowem 
Wyrazić naszą wdzięczność. 

Dziecko 3 
Oto przyszłam do przedszkola  
już ostatni raz, 
aby trochę się pobawić  
i pożegnać was. 
Dziękuję wam drogie panie  
Za trud i ciężką pracę 
i przyrzekam, że wdzięcznością  
zawsze się odpłacę. 

Piosenka „Żal, żal, żal przedszkola” 
Żal, żal, żal przedszkola, dziś pożegnać przyszła pora  
Lalki, misie i skakanki już nie dla nas te zabawki.  

Ref. Hej, hej, hej, starszaki, stańmy razem przedszkolaki.  
 Niech zobaczą nasze mamy jak my pięknie tu śpiewamy. 

W tył, w przód, w prawo, w lewo. Tupnij nogą mój kolego.  
Tego cośmy się uczyli nigdy już nie zapomnimy. 

Ref. Jak wyżej. 

Dziecko 4 
Kto 7 lat już skończył, 
Ten wkrótce będzie w szkole, 
Więc dzisiaj razem z nami żegna przedszkole. 

Żegna kącik lalek 
I dwa pluszowe misie. 
Za wspólne razem zabawy 
Dziękujemy wam dzisiaj. 

Do widzenia wszystkie klocki. 
Bo już jutro nie przyjdziemy. 
Domku już nie zbudujemy. 
Teraz szkoła woła nas, 
Do nauki nadszedł czas. 

Dziecko 5 
Jasne słoneczko dziś rankiem wstało 
I swym promykom robotę dało. 
Wyszły na łąki, lasy i pola. 
Przyszły też zajrzeć i do przedszkola. 
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Dzisiaj w przedszkolu gwar i gadanie. 
Dzisiaj starszaków jest pożegnanie. 
O jakże trudno rozstać się z wami, 
A już najbardziej żal naszej pani, 
Lecz cóż poradzić, czas wszystko zmienia, 
Zostaną tylko piękne wspomnienia. 

Dziecko 6 
Kart w kalendarzu było niemało, 
Codziennie jedną zdejmował czas. 
I cóż powiecie, ot przeleciało.  
Rok szkolny minął jak z bicza trzasł. 
Będziemy teraz już klasą pierwszą, 
Może najlepszą ze wszystkich klas.  
Żegnaj przedszkole, żegnaj kolego,  
Zielone lato zaprasza nas. 

Piosenka „Zerwę ja rumianki” 
Zerwę ja rumianki o serduszku złotym 
w kolorowe wianki pięknie je zaplotę. 

Ref. A w zaroślach leśny ptak  
Na dzień dobry śpiewa tak: 
Zrywaj kwiatki, biegnij w las,  
Lecz nie ruszaj ptasich gniazd. 

Zrobię ja łódeczkę, niech falami płynie, 
Wrzucę ją na rzeczkę w zielonej gęstwinie. 

Ref. Jak wyżej. 

Dziecko 7 
Jestem już taki mocny, że mógłbym podnieść świat 
I jestem bardzo duży, bo kończę siedem lat. 
I tyle mam rozumu, taki jestem wesoły,  
Że mógłbym jak najprędzej iść do prawdziwej szkoły. 

Dziecko 8 
Bardzo jest nam smutno, przedszkole żegnamy. 
Było nam tu dobrze jak w domu u mamy. 
Dziś ostatni raz w przedszkolu razem się bawimy. 
A w jesieni tak jak ptaki w różne strony polecimy. 

Dziecko 9 
My już przedszkole żegnamy, do szkoły podążamy. 
Szczere składamy wam życzenia, życząc w pracy powodzenia. 
Za spędzone razem dni, za przemiłych zabaw tyle, 
Cośmy razem przeżywali, będziemy was mile wspominali. 
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Piosenka „Przedszkole pod topolą” 
Są na świecie ogromne wieżowce, autostrady i duże ulice. 
Tyle domów i mieszkań i ludzi, że paluszków nie starczy wyliczyć. 

Ref. Ale jedno jest przedszkole pod topolą. 
To przedszkole, w którym zawsze jest wesoło. 
Tutaj każde dziecko śmieje się do dziecka. 

Są przedszkola jak domki z piernika, okna mają wesołe jak słońce, 
A w ogródkach drewniane koniki i huśtawki na wietrze tańczące. 

Ref. Jak wyżej. 

Dziecko 10 
Kiedy przyszłam do przedszkola, 
Byłam taka mała. 
Kiedy mama szła do domu, 
To za nią płakałam. 
Pani łezki mi wytarła, 
Pani mnie karmiła. 
Śpiewać, tańczyć, mówić wiersze 
Cały rok uczyła. 
Dziś w przedszkolu nikt nie płacze. 
Każdy jest wesoły, 
A maluszki za trzy lata 
Też pójdą do szkoły. 

Dzieci tańczą poleczkę. 

Dziecko 11 
Po raz pierwszy 
Idziemy do szkoły. 
Pożegnaliśmy zabawki przedszkole. 
Czy jest wśród nas może ktoś taki, 
Co w przedszkolu pozostać by wolał? 

A w szkole na nas czeka 
Rzecz nowa – obowiązek. 
I coraz mniej zabawek. 
I coraz więcej książek. 

I choć może trudniejsze będą następne 
Nasze lata, 
Otworzy się nam wielka, 
Ciekawa księga świata. 

Piosenka „Pożegnamy przedszkole – pokłonimy się szkole” 
Cały świat się do nas śmieje, 
W złotym słońcu złoty świat. 
Jutro szkoła nas powita, 
No i nasze siedem lat. 
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Ref. Pożegnamy przedszkole, pokłonimy się szkole, 
Nową drogą pójdziemy odważnie. 
Rozkołyszą się drzewa, ptak radośnie zaśpiewa 
i będziemy wyglądać poważniej. 

Elementarz nam podpowie, 
Jak się pisze Ala, As. 
Plastelina jeszcze nie wie, 
Co ulepi każde z nas. 

Ref. Jak wyżej. 
Nim z kosmosu zobaczymy  
Starej ziemi barwny świat, 
Odkryjemy jak Kopernik 
Wielką magię zwykłych gwiazd. 

Ref. Jak wyżej.  

Dziecko 12 
Byliśmy razem przez cały rok, 
A teraz robimy w życiu nowy krok. 

Tak nam tu było radośnie i miło, 
Aby przez całe życie tak przyjemnie było. 

Tu w każdej zabawie, była nauka. 
Dobrym dyżurnym być, to jest sztuka. 

Znaczek przykleić na liście obecności. 
Zabawić maluchów, którzy przyszli w gości. 

Dziecko 13 
Już ostatni raz w przedszkolu 
Przy stoliku swoim siadam. 
Łezki płyną, lecz śniadanie  
z apetytem zjadam. 

Przykro będzie się pożegnać, 
Z zabawkami w naszej cli. 
Pięciolatki tutaj przyjdą, 
Choć są jeszcze tacy mali. 

Pani na nas smutno patrzy, 
Łzy ociera gdzieś w ukryciu, 
Bo to pierwszy wielki zakręt 
W naszym nowym, małym życiu. 

Piosenka „Ledwie w oknach” 
Ledwie w oknach błyśnie nowy ranek, 
Dzień się budzi pełen niespodzianek. 

Ref. Niech nam, kto mówi, co chce, 
A my wiemy, że w szkole nie jest źle.  2 razy 

Przyjemności mamy tu co chwila. 
Nasza pani życie nam umila.  
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Ref. Jak wyżej. 
Komputery tego nie wyliczą, jaką szkoła 
Poi nas słodyczą.  

Ref. Jak wyżej. 

Dziecko 14 
W polu zboże już zwiezione 
I nie śpiewa tam skowronek. 
A dla dzieci głośno dźwięczy  
Pierwszy, srebrny szkolny dzwonek. 

Idą dawne sześciolatki  
Z plecakiem do szkoły. 
Łzy wytarte już z policzków, 
Każdy jest wesoły.  

W klasie czeka nowa pani, 
Nowe krzesła, nowe ławki. 
A na ławkach leżą książki, 
Co zastąpią im zabawki. 

Z książek nowych kolorowych  
Już nauka do nich puka. 
Trzeba tylko mocno wierzyć, 
Trzeba tylko dobrze szukać.  

Piosenka „Lato, lato, lato czeka”  
Ref. Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka. 

Razem z rzeką czeka las, lato, lato bądź wśród nas. 
Już za parę dni, za dni parę  
Weźmiesz plecak swój i gitarę. 
Pożegnania kilka słów, 
Pitagoras bądźże zdrów, 
Do widzenia wam kanto-kantare. 

Dziecko 15 
Już nam mija po sześć lat. 
Z przedszkolem się rozstać czas 
I pożegnać nasze panie  
Przez nas bardzo ukochane. 

Czas pożegnać cały dom, 
Ogród, kwiaty, drzewa w krąg. 
Cały piękny czas przedszkola, 
Bo już czeka na nas szkoła. 

Dziecko 16 
Jestem bardzo wesoły,  
Bo już idę do szkoły. 
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Piaskownicę zostawiam bez żalu, 
Książki niosę w tornistrze. 
Od czystości aż błyszczę, 
Przecież jestem już pierwszak nie maluch.  

Dziecko 17 
W naszym przedszkolu bardzo dobrze było. 
Wszystko, co dobre szybko się skończyło. 
Czas się pożegnać, serdecznie dziękować, 
A po wakacjach do szkoły wędrować. 

Piosenka „Żegnaj przedszkole kochane” 
Żegnaj przedszkole kochane, nadeszła chwila rozstania. 
Serce tak dziwnie uderza, mgła jakaś oczy zasłania. 

Jutro tu pustka zagości, umilkną gwary, hałasy, 
A dzieci pełne radości, pójdą już do pierwszej klasy. 

My już się żegnać musimy, bo przyjdą tu dzieci nowe, 
A więc kochane przedszkole, żegnaj nam już i bądź zdrowe. 

Urszula Nowak  
 
 
 
 
 
 
mgr Urszula Nowak 
mgr Anna Klimczyk 
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SCENARIUSZ  UROCZYSTOŚCI  

„PASOWANIE  NA  PRZEDSZKOLAKA” 

1. Wiersz „My jesteśmy przedszkolacy” 
My jesteśmy przedszkolacy tacy mili, ładni tacy, 
chcemy pięknie was powitać, 
opowiedzieć co tu słychać. 
Teraz pora na występy. 
Każdy dzieciak dziś przejęty. 
Mili państwo posłuchajcie, 
Oklaskami nagradzajcie. 

2. Wiersz „Krzysio przyszedł do przedszkola” (wszyscy) 
Krzysio przyszedł do przedszkola bardzo zapłakany, 
Nie zna przecież tu nikogo i brakuje mamy. 


