
 
 

 

 

M. Kumor „Życzenia dla Pani” 

 

Dzisiaj wielkie święto Wasze, 

niosą dzieci kwiatów kosze, 

dziś życzenia wam składamy 

i poprawę przyrzekamy, 

żyjcie w zdrowiu nam sto lat! 

Za cierpliwość nieprzebraną, 

i za noce nieprzespane, 

dziś piosenki zaśpiewamy 

i w podzięce serca damy, 

bo dziś Wasze święto jest! 

 

Niech Paniom praca jest radością, 

Niech Paniom zima będzie wiosną, 

Niech Paniom słonko zawsze świeci, 

I beztrosko czas przeleci. 

Dużo plonów z Waszej pracy 

życzą z całego serca przedszkolacy. 

 

B.  Lewandowska „Na zdrowie” 

 

Kto chce prosty być jak trzcina, 

Gimnastyką dzień zaczyna! 

 

Całe ciało myje co dzień 

Pod prysznicem, w czystej wodzie. 

 

Wie, że zęby białe czyste 

Lubią szczotkę i dentystę! 

 



 
 

 

 

Pije mleko, wie, że zdrowo 

Chrupać marchew na surowo. 

 

Kiedy kicha czysta chustka 

Dobrze mu zasłania usta. 

 

Chcesz, to zobacz, jak jeść jabłka 

Na obrazku bez zarazków. 

 

Rób tak samo, bo chcesz chyba 

Tak zdrowy być jak ryba. 

 

 

Cz. Janczarski „Słowa dla naszej Pani” 

 

Wiele pięknych kwiatów znamy – 

tulipanów, róż i bzów. 

My dla Nauczycieli mamy 

najpiękniejsze kwiaty słów. 

 

Słowo miłość – za ich troski. 

Słowo wdzięczność – za ich trud. 

Dar to skromny, dar uczniowski 

Wyśpiewany z serc jak z nut. 

 

Wiele gwiazd na niebie błyszczy 

i srebrzysty płonie nów. 

Dzisiaj dla was mamy wszyscy 

najpiękniejsze gwiazdki słów. 

 

Wszyscy dzisiaj niech wybaczą, 



 
 

 

 

że byliśmy czasem źli, 

i z uśmiechem niech popatrzą, 

bo co złego – to nie my! 

 

R. Przymus „Podziękowanie” 

 

Dziękujemy, jak każdego roku! 

Z każdym rokiem bardziej i goręcej, 

bo to dzięki Wam, Nauczyciele, 

wiemy i rozumiemy coraz więcej. 

 

Za to, że wiemy, dokąd Wisła płynie, 

i gdzie się mieści Tatr najwyższy szczyt, 

i jakie nosił każdy krasnal imię, 

i że jeden dodać dwa to trzy. 

 

Za wszystko, co jeszcze dla nas tajemnicą 

przed nami wiele szkolnych lat, 

za to składamy Wam dziś wiele życzeń, 

z nami jesienny, najpiękniejszy kwiat. 


