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Cele operacyjne:(dzieci...)  
 wiedzą, z jakiej okazji przybyli do przedszkola goście;  
 potrafią wygłosić wierszyki o przedszkolu oraz zaśpiewać piosenki;  
 potrafią zatańczyć tańce ludowe: Krakowiaka, Szewca, Polkę 

Warszawską;  
 znają oraz uczestniczą w znanych pląsach;  
 potrafią ruchem zilustrować treść piosenek;  
 wiedzą, jakie niespodzianki czekają na nie z okazji urodzin 

Przedszkola.  
 
PRZEBIEG ZAJĘCIA:  
 

Dzieci z grupy III i IV wchodzą na salę, śpiewając piosenkę "Autobusy": 
 

Autobusy, busy i te samochody, 
Wiozą przedszkolaków w kraj wielkiej przygody. 

La, la, la, la, la, la, la, 
La, la, la, la, la, la, la. 

 
Dzieci siadają pod znakami swoich grup: Pszczółki, Różyczki.  

 
Wybrane dzieci recytują I zwrotkę wiersza: 

 
Chociaż dzień dziś jesienny, 

Pochmurny, zamglony. 
To duma nas rozpiera, 

Bo to wielkie święto - Urodziny Przedszkola. 
 

Dzieci z grup III i IV wykonują pląs KLANZY "O, jak przyjemnie". 
 

O, jak przyjemnie i jak wesoło, 
W przedszkolu bawić się, się, się 



Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa 
Do przodu, do tyłu i raz ,dwa, trzy. 

 
Cztery pary dzieci mówiące ww. treść zwrotki wiersza tańczą "Polkę 

Warszawską".  
 

Tańcowała ryba z rakiem raz i dwa i raz i dwa. 
I przedszkolak z przedszkolakiem, 

Polka Warszawska raz i dwa. 
Raz podskoczyć, raz zaklaskać 

Oj, tak, oj tak, tak, 
Raz podskoczyć, raz zaklaskać 
Polka Warszawska raz i dwa. 

 
Wybrane dzieci recytują następną zwrotkę wiersza: 

 
W dniu Urodzin Przedszkola 
Kierujmy tam swoje myśli. 

Kto je kocha i szanuje, 
Niech życzenia swoje prześle. 

 
Dzieci mówiące ww. zwrotkę wiersza tańczą "Szewca".  

 
Wybrane dzieci recytują kolejną zwrotkę wiersza: 

 
Pani Dyrektor, 

Co ma w swym władaniu 
Kram przedszkolnych rozmaitości, 

Życzymy zdrowia, szczęścia i wiele radości. 
 

Dzieci mówiące ww. zwrotkę wiersza tańczą "Poszło dziewczę po ziele" 
 

Poszło dziewczę po ziele, po ziele, po ziele 
Nazbierało niewiele, niewiele hej 

Przyszedł do niej braciszek, połamał jej koszyczek 
Oj, ty, ty, oj ty, ty 

Za koszyczek zapłać mi. 
Oj, ty, ty, oj, ty, ty 

Za koszyczek zapłać mi. 
 

Na piosenkę pt:"Autobusy", którą śpiewają Starszaki, na salę wchodzą dzieci 
z grupy I- Krasnoludki. 

 
Wybrane Starszaki recytują następną zwrotkę wiersza:  
 

Krasnoludkom z pierwszej grupy 
Życzymy odwagi. 

Bawcie się grzecznie, śmiejcie serdecznie 
W naszym przedszkolu jesteście bezpieczne. 

 



Dzieci z grupy I śpiewają swoją piosenkę: "My jesteśmy Krasnoludki". Po tej 
piosence dzieci z grupy I, III, IV znowu śpiewają piosenkę "Autobusy", podczas 
której na salę wchodzą dzieci z grupy II - Marynarze. 

 
Wybrane dzieci z grupy III i IV recytują następną zwrotkę wiersza:  
 

Marynarzom z grupy Drugiej 
Wraz z ich Paniami 

Życzymy, by poznali, czym jest Bałtyk, 
Ciepłe morza i oceany. 

 
Dzieci z grupy II śpiewają swoją piosenkę: "Ja jestem marynarzem", 

ilustrując ją ruchem:  
 

Ja jestem marynarzem, białą czapeczkę mam 
I granatowy kołnierz i wszystkie morza znam. 

Niczego się nie boję, odważnie ruszam w świat 
Marynarz, dzieci moje, to chwat, to chwat, to chwat. 

 
Po występie grupy Marynarzy, obie grupy: I i II siadają na dywanie i oglądają 

dalsze występy Starszaków. Wybrane dzieci z grupy IV recytują kolejną zwrotkę 
wiersza:  
 

Pszczółkom i Paniom 
Z grupy Trzeciej, życzymy wreszcie: 

niech zapał w zabawie i nauce 
nigdy w Was nie zgaśnie. 

 
Dzieci z grupy III - Pszczółki recytują wiersz o swojej grupie: 

 
Wyrosły z nas Starszaki, 

co Pszczółkami się nazwały, 
To był pomysł doskonały! 
Bo od świtu do wieczora, 

Tak, jak każda mała pszczoła, 
Chodzimy do przedszkola, 

Gdzie bawimy się, śpiewamy 
I wiedzę zdobywamy. 

 
Wybrane dzieci z grupy III i IV wykonują "Krakowiaka". Po występie 

tanecznym, wybrane dzieci z grupy III recytują następną zwrotkę wiersza:  
 

Różyczkom z Grupy Czwartej 
Kwitnącym przepięknie, życzymy 

by wiedzę i umiejętności 
przyswajały sobie jak najlepiej. 

 
Dzieci z grupy IV recytują swój wiersz grupowy "My jesteśmy Różyczki". Po 

recytacji wiersza, następuje pląs KLANZY "Słoneczko jest":  
 



Słoneczko jest, słoneczko jest, 
W górze, w górze, w górze 

Słoneczko jest. 
I świeci i grzeje 

W górze, w górze, w górze 
Słoneczko jest. 

 
Wszystkie dzieci recytują zwrotkę wiersza: 

 
Niech Nasze Przedszkole 

Trwa jak najdłużej, 
dla wspólnych korzyści 
najmłodszych i dużych. 

 
Po recytacji zwrotki wiersza, następuje pląs KLANZY: "Podajmy sobie ręce": 

 
Podajmy sobie ręce, 

I zróbmy kółka dwa, kółka dwa 
I brzuszek do brzuszka 

buźka do buźki 
I tak do białego dnia. 

 
Więc bawmy się 
Więc bawmy się 

Zabawa nas nic nie kosztuje 
Masz ręce dwie, więc klaśnij w nie 

Zabawa niechaj trwa. 
 

Po zaśpiewanym i zatańczonym pląsie, następuje następna piosenka, 
ilustrowana ruchem: "Gdy dzień wstaje":  
 

Gdy dzień wstaje i wita świat, 
Ranną porą wstaję i ja. 

Mama pomaga ubierać się 
Do przedszkola prowadzi mnie. 

Ref: Ja chodzę tam co dzień 
Obiadek dobry jem, 

A po spacerze wesoło bawię się 
Kolegów dobrych mam, nigdy nie jestem sam 

Przedszkole drugim domem jest. 
Czasem rano trudno mi wstać 
Chciałoby się ziewać i spać 

Lecz na mnie czeka auto i miś 
W co będziemy bawić się dziś. 
Ref: Ja chodzę tam co dzień... 
Zamiast mamy, panią tu mam 
Bardzo dużo wierszyków znam, 
Śpiewam i tańczę, wesoło mi 
I tak płyną przedszkolne dni. 

Ref: Ja chodzę tam co dzień... 



 
Po zaśpiewaniu piosenki wszystkie dzieci recytują zwrotkę wiersza: 

 
Wszystkim Paniom i Panu 
Pracownikom przedszkola 

Życzymy radośnie 
ŻYJCIE NAM STO LAT!!! 

 
Wszystkie dzieci odśpiewują "STO LAT". Po występach dzieci następują 

podziękowania, które wygłaszają zaproszeni goście. Potem na salę "wjeżdża" 
ogromny tort, z okazji urodzin Przedszkola, którym poczęstowane zostaną 
wszystkie dzieci. Po degustacji tortu, dzieci dalej bawią się przy muzyce  
-"dyskoteka", rozpakowują otrzymane prezenty. 
 


