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Przebieg uroczystości: 

Dziecko I 

Dziś w naszej szkole okazja rzadka. 
Witamy serdecznie Babcię i Dziadka. 
Śpiew, taniec i piękne słowa usłyszycie 
I radość wnukom ogromną sprawicie 
Swą obecnością, brawami. 
Dlatego na nasz program zapraszamy. 
 
Piosenka „Moja mama jest najlepsza” 

 
Dziecko II 

Jest taki dzień 
Jedyny dzień w roku 
To święto Dziadków 
Łza się kręci w oku. 
A my o tym ważnym święcie 
Dobrze pamiętamy 
I dla naszych gości 
Widowisko mamy. 
Hej! Dzieciaki! 
Już się równo ustawiamy 
Widowisko zaczynamy. 
 
Dziecko III 

Zebraliśmy się tutaj – wnuczki i wnuczkowie, 
Aby dać dowód miłości i wdzięczności swej. 
Dziękujemy bardzo Babci i Dziadkowi 
Za wszystko co dla nas robią: 
- Za miły uśmiech na twarzy. 
- I za to, że nas kochają 
- Że biorą nas na kolana i mocno przytulają. 
- Chronią przed pasem taty. 
- I głośnym krzykiem mamy. 
 
Dziecko IV 

I nigdy nie dręczą nas pytaniami: 
- Dlaczego bazgrzemy w zeszycie? 
- Dlaczego drzemy spodnie? 
- Czemu jesteśmy tacy nieznośni, albo zanadto spokojni? 
- Dlaczego gubimy guziki, piórniki oraz czapki? 
- Dlaczego nie jemy szpinaku? 



- Dlaczego psujemy zabawki? 
 
Piosenka pt. „Bilecik dla babci” śpiewana w duecie 

 
Dziecko V 

Kalendarz ma kartek wiele 
Czarne na co dzień, czerwone w niedzielę 
Zrywam dzisiaj kartkę – znowu zwykła strona 
Lepsza dla babci byłaby zielona 
 
Albo żółta, słoneczna pachnąca jak róża 
Zrobię Ci kalendarz babciu jak będę duża 
Jeszcze o kimś pamiętamy 
I dla niego nie zabraknie święta 
To o Tobie dziadku również pamiętamy 
Wnet Ci piosenkę zaśpiewamy. 
 
Piosenka przy zabawie rytmiczno-ruchowej „Dziadkowe bajeczki” 

 

Dziecko VI 

Moja babcia piecze ciasto, 
Takie smaczne, że o jej. 
Smaży pyszne konfitury 
I najsłodszy robi krem. 
Chodzi ze mną na spacery, 
Czy to słońce czy to deszcz. 
Razem z babcią jest mi dobrze, 
Bo najlepszą babcią jest. 
 
Dziecko VII 

Kiedy robię jakąś psotę, 
Gdy rodzice skrzyczą mnie, 
To mój dziadek mi wybaczy 
I przytuli mocno mnie. 
 
Dziecko VIII 

Szary dzień 
Szara mgiełka się snuje 
W szarym kątku siedzą z szarym kotkiem 
Ale przyjdzie i mnie uratuje 
Moja Babcia, co ma serce złote 
 
Dziecko IX 

Otworzy serce, kieszeń otworzy, 
Podsunie czekoladę. 
Z twoich sukcesów zawsze się cieszy. 
Kto? No, wiadomo – Dziadek! 
Potem weźmie na kolana 
I opowie bajek sto, 
Bo mój dziadek jest wspaniały 
I dlatego kocham go. 
 



Dziecko X 

W smutku zawsze pocieszy 
Cukierasem uleczy 
Głośno powie co ci jest 
Głośno powie nie smuć się. 
Bo mój dziadek ma wielkie serce 
O swe wnuki zawsze dba 
Nigdy nie wpada w złość 
Nigdy nie mam go dość 
Bo mój dziadek to równy gość 
 
Taniec „Nazywają mnie Poleczka” 

 

Dziecko XI 

Z okazji Święta Babci 
Ja dzisiaj babcię nauczę 
Jaka powinna być wnuczka 
I jaki powinien być wnuczek. 
 
Dziecko XII 

Po pierwsze, proszę babci 
Ja już od dawna uważam, 
Że nic tak wnucząt nie zdobi, 
Jak piękny uśmiech na twarzach. 
 
Dziecko XIII 

Uśmiech jest dobry na co dzień, 
A nie wyłącznie od święta, 
Więc wnuczek ma się uśmiechać, 
A wnuczka ma być uśmiechnięta. 
 
Dziecko XIV 

Po drugie, z czajnikiem w ręku 
Również jest wnukom do twarzy, 
Każdy doroślej wygląda, 
Kiedy herbatę parzy. 
 
Dziecko XV 

Po trzecie, chociaż wnuczek 
Czasami szklankę stłucze, 
Przy myciu naczyń także 
Ślicznie wygląda wnuczek! 
 
Dziecko XVI 

Po czwarte, proszę babci, 
Po piąte i po szóste –  
Niech babcia nigdy więcej 
Nie pierze wnukom chustek. 
 
Dziecko XVII 

Posłuchaj babciu radia! 
Obejrzyj telewizję! 



Już nie myśl babciu, o nas! 
O sobie, babciu, pomyśl! 
Razem: 

… Czy babcia nie uważa, 
Że to jest świetny pomysł? 
Więc wnuki proszą, 
Żeby w kwiaciarni 
Nie chować kwiatów pod ladę 
Bo dziadek i babcia ma święto 
Wiwat niech nam żyją sto lat! 
 
Piosenka „Nie wszystkie babcie” 

 
Dziecko XVIII 

Ta złota rybka, choć jeszcze mała, 
Będzie życzenia babci spełniała. 
Niech pływa rybka w przejrzystej wodzie 
I trzy życzenia niech spełnia co dzień. 
A ja przynoszę buty bajowe, 
Lekkie, wygodne – siedmiomilowe. 
Takie akurat na babci nogę, 
Żeby do sklepu skracały drogę. 
 
Dziecko XIX 

A ja stoliczek bajkowy mam, 
Który się zawsze nakrywa sam! 
Na tym stoliczku – na zawołanie 
Zjawia się obiad albo śniadanie. 
A tu jest dziadku książka z bajkami, 
Możesz ją wnukom czytać czasami! 
 
Dziecko XX 
Kochani, dziś okazja rzadka 
Mamy Dzień Babci oraz Dziadka. 
Jak wiecie jest ich razem czworo. 
Co można sprawdzić, gdy się zbiorą. 
 
Dziecko XXI 

Wciąż mówią wtedy o tych latach, 
Gdy jeszcze dzieckiem był wasz tata, 
A wasza mama, bez swych lalek, 
Do łóżka iść nie chciała wcale. 
 
Dziecko XXII 

A teraz jak ten czas wciąż leci! 
Cieszą się dziećmi swoich dzieci. 
I myślą widząc ich gromadkę, 
Że miło być babcią i dziadkiem 
 
Wszyscy 

Więc dziś spróbujcie zapamiętać, 
Czym są dla dziadków ich wnuczęta. 



I pięknej szansy nie przegapcie: 
Kochajcie dziadków swych i babcie! 
Dziecko XXIII 

Wszystkie wnuki, nawet duże, 
Nawet takie po maturze, 
Nawet takie z długą brodą aż po pas, 
Niech do babci i dziadka lecą z kwiatkiem 
I zaniosą na dokładkę 
Tę piosenkę, którą śpiewa każdy z nas. 
 
Piosenka „Niech żyją nam”. 

 
 


