
Każdy przedszkolak dziś myśli, jak Wam dziękować kochani, bo wszyscy o  nas jesteście zatroskani. 

Że trudno z dziećmi czasem, wiecie o tym sami, lecz potrafimy przecież być dobrzy i kochani. 

 

Pani Dyrektor Katarzyna to naprawdę zuch – dziewczyna ! 

Bardzo kocha wszystkie dzieci nad nią zawsze słońce świeci. 

Dziś w podzięce za jej serce, trud niemały, ten wierszyk i kwiaty na jej ręce składamy.  

 

Pani Ola dobrze panią dyrektor zastępuje, od rana do nocy jak mrówka pracuje  

Cały dzień uśmiech ma na twarzy, a komputer w jej rękach pracuje aż parzy. 

 

Pani Gosia króluje u maluchów, wszystkich wychowa tu na zuchów  

Gdy dzieciom smutno i źle bez mamy, w objęciach Pani Gosi się schowamy. 

 

Krząta się, karmi, maluchy ubiera i czujnym okiem na nie spoziera  

to pani Agnieszka z grupy pierwszej i chociażbyś szukał nie znajdziesz lepszej. 

 

W grupie drugiej są dwie Panie. Każdy przedszkolak dobrze zna je  

To pani Magda i pani Agata. Wychowały one nie jednego skrzata ! 

 

Pani Magda i pani Ewa w grupie III królują . Tam piękne prace z dziećmi malują  

Mają pomysłów zawsze bez liku i często jakiś przysmak ukryty w koszyku.  

 

Pani Aneta i pani Ewa są w czwartej grupie. Tam chłopaków drużyna jak w jakimś klubie. 

Przedszkolaki są u nich miłe i grzeczne bo z tymi paniami czują się bezpiecznie.  

 

Grupa V Pani Justyna i Ilona- dobrze wiecie - tysiąc pomysłów w głowach im się plecie  

Zawody urządzą, wycieczkę do straży, a jeszcze pojechać w góry im się marzy! 

 

W grupie szóstej jak dobrze wiecie dwie panie najlepsze w świecie.  

Pani Ania i pani Janka na pierwszaka wychowają i Stasia i Rafałka. 

W grupie szóstej dobrze wiecie jest jeszcze pani Wiktoria- najlepsza pomoc na świecie 

Oczy ma piękne jak malowane, a włosy długie i wyczesane. 

  

 



Jadłospisy układa nam w pocie czoła Pani Alinka od rana wesoła  

I ciągle martwi się by wszystko dobre było I przedszkolakom smacznie się żyło.  

 

Dziś dziękujemy tym miłym Paniom, które w przedszkolu nas rano witają  

Czy dzień słoneczny czy też deszczowy, na ich ustach kwitnie uśmiech wyjątkowy.  

Nasze miłe Panie o porządek dbają i obiadki chętnie nam podają  

Zawsze się nami opiekują, razem z nami kredki temperują  

Dziś na ich ręce kwiaty składamy, bo je kochamy prawie jak mamy.  

 

Dzisiaj w ten dzień – to jest oczywiste dziękujemy również paniom kucharkom.  

Gotują lepiej niż z telewizji Okrasa. Te ich obiadki są pierwsza klasa. 

 

Gdy jest potrzebny drogi pan woźny. Z pomocą zjawia się i z uśmiechem 

Dlatego dziękują mu dzisiaj wszyscy, niech głos wdzięczności rozbrzmiewa echem 

 

W Dniu Waszego święta pięknie się kłaniamy, serdeczne życzenia z głębi serc składamy.  

Pamiętajcie co dobre, nie pamiętajcie złego  

życzymy wam WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO! 

 


