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Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w klasie I b 

 

1. Wiersz  

Dziecko: 

Jest taki jeden,  

no może dwa dni w roku… 

To Święto Babci i Święto Dziadka… 

Łza wówczas się kręci w oku.. 

  

Dziecko: 

O tym ważnym święcie  

dobrze pamiętamy 

i dla naszych gości  

widowisko mamy. 

  

Dziecko:  (zwraca się do dzieci i mówi): 

Hej! Dzieciaki ! 

Już się równo ustawiamy! 

Uroczystość zaczynamy! 

 

 

2. Inscenizacja wiersza „Prezenty dla babci 

 

Dziecko : 

Co to za hałas? Skąd tyle krzyku? 

Każdy coś niesie w swoim koszyku, 

Każdy jest taki strasznie przejęty ... 

 

Dzieci (razem, zatrzymują się): 

Bo my dla dziadków mamy prezenty! 

 

Dziecko 1 (wyjmuje z koszyka złotą rybkę): 

Ta złota rybka, choć jeszcze mała, 

Będzie życzenia babci spełniała. 

Niech pływa rybka w przejrzystej wodzie 

I trzy życzenia niech spełnia co dzień. 

 

Dziecko 2 (pokazuje buciki): 

A ja przynoszę buty bajkowe, 

Lekkie, wygodne-siedmiomilowe. 

Takie akurat na babci nogę, 

Żeby do sklepu skracały drogę! 
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  Dziecko 3 (pokazuje stoliczek dla lalek): 

            A ja stoliczek bajkowy mam, 

            Który się zawsze nakrywa sam! 

            Na tym stoliczku- na zawołanie- 

            Zjawia się obiad albo śniadanie. 

 

            Dziecko 4 (wyjmuje z koszyka książkę z bajkami): 

            A tu jest dziadku, książka z bajkami... 

            Możesz ją wnukom czytać czasami! 

 

3. Piosenka WESOŁA PIOSENKA DLA BABCI I DZIADKA 

1. Nie wszystkie babcie lubią walczyki,  

nie wszystkie noszą stare kolczyki,  

nie wszystkie babcie mają po sto lat,  

dla niejednej babci wesoły jest świat.  

 

Ref. Babcia, babcia to starsza dziewczynka,  

co kiedyś miała usta jak malinka,  

Mamę i tatę dawno wychowała,  

za to w prezencie wnuki dostała, wnuki dostała  

- To właśnie my!  

 

2. Niektóre babcie przyznacie sami,  

zatańczą disco razem z dziadkami,  

i ja chcę bardzo mocno wierzyć w to,  

że tak tańczyć będą lat przynajmniej sto.  

 

4. Wiersz „Dzień Dziadka” 

 

Dziecko 1: 

Kto ci opowie o dawnych latach? 

Tych lat naoczny świadek. 

Jak kraj nasz rośnie, jak ludzie rosną 

opowie ci , twój dziadek. 

 

Dziecko 2: 

Otworzy serce, kieszeń otworzy, podsunie czekoladę. 

Z twoich sukcesów zawsze się cieszy. 

Kto? No wiadomo- dziadek. 

 

Dziecko 3: 

A jak coś spsocisz, jak coś naknocisz, jak trzeba spytać o radę? 

To kto za uszy wyciągnie z biedy? 

Wiadomo, zawsze –dziadek! 
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Dziecko 4: 

Więc wnuki proszą, żeby w kwiaciarniach, kwiatów nie chować pod ladę. 

Dziadek ma święto! Kwiaty dla dziadka! 

Wiwat, niech żyje dziadek! 

 

5. Wiersz  

Szary dzień zimowy, szarą mgiełką się snuje 

W szarym kątku siedzę z szarym kotem 

Ale przyjdzie i mnie uratuje  

Moja Babcia, co ma serce złote. 

Szary cień strzepnie z szarej kanapy 

Szary smutek przegna jednym ruchem ręki 

I pogłaszcze szare kocie łapy 

Powie – znamy takie ładne zimowe piosenki! 

 

6. Piosenka „Zimo, zimo” 

 
1. Na zamarzniętym jeziorze spotkała zima wiatr, 

sypnęła z  nieba śnieżynki i ubieliła świat, 

sypnęła z nieba śnieżynki i ubieliła świat. 

 

      Ref. Zimo, zimo w zimowy czas,  

otul śniegiem ziemię i las. 

 

2. Wirują w świetle księżyca, tańczą zabawa trwa, 

   mróz patrzy z boku zdziwiony i na sopelkach gra, 

   mróz patrzy z boku zdziwiony i na sopelkach gra. 

 

Ref. Zimo, zimo w zimowy czas… 

 

3. Znudzone gwiazdki mrugają, taka jest zimy moc, 

razem z księżycem chcą tańczyć w mroźną i śnieżną noc, 

razem z księżycem chcą tańczyć w mroźną i śnieżną noc. 

 

Ref. Zimo, zimo zimowy czas… 

 

7. Wiersz  

Dziecko: 

Jest taka jedna pani 

Co u mnie fory ma 

Bo zawsze jest na luzie 

To właśnie Babcia ma 

 

Jest taki jeden facio  

Przystojny jak James Bond 

To Dziadek mój kochany 

Nie znacie go? To błąd. 
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Dziecko: 

Po domu chodzi babcia  

w fartuchu, w zielonych kapciach. 

Sprząta, kwiatki podlewa  

i nigdy się nie gniewa. 

Nawet gdy się stłucze szklanka mówi: 

„A to niespodzianka. 

Stłukła się, bo była szklana. 

Przynieś szczoteczkę. Już pozamiatana” 

Za to ,że jesteś taka, dam Ci Babciu lizaka. 

 

Dziecko: 

Jestem sobie wnuczka mała 

moja babcia jest wspaniała. 

zna tuziny pięknych bajek, 

Których słucha się wspaniale. 

Gry, zabawy, wyliczanki, 

różne wiersze, zgadywanki. 

Umie z klocków stawiać wieże, 

dobrze gra na komputerze. 

 

Dziecko: 

Moja! Zawsze zgrabnie piłkę łapie, 

aż się na nią gapią gapie. 

Zimą bierze mnie na narty. 

Kocham babcie, to nie żarty. 

 

Dziecko: 

      Kocham mocno, babcię, dziadka- 

      to nie żart moi mili. 

      Dzisiaj im życzenia składam, 

      By sto latek jeszcze żyli. 

  

Dziecko:     
Babcia z dziadkiem w wolnych chwilach 

przekazują wciąż wytrwale, 

swym kochanym wnukom, wnuczkom 

rad życiowych całą gamę. 

 

8. Piosenka „Dziadek i Babcia” 

 
1. Babci i Dziadka – przyznać to trzeba,  

każdemu dziecku w życiu potrzeba. 
Znana to para, bardzo kochana,  

przez wszystkie dzieci jest szanowana. 
  

 



 5 

Ref. No a gdyby ich nie było,  

dzieciom trudno by się żyło. 
Kto by bajki opowiadał,  

kto by mądre rady dawał. 
  
2. Babcia i Dziadek wciąż o nas dbają,  

tak jak rodzice bardzo kochają. 
Dają nam w życiu wiele radości,  

nigdy nie szczędzą dla nas czułości. 
  
Ref. No a gdyby ich nie było … 

 

     Dziecko: 

Dziś wybuduję dla Was babciu, dziadku w kształcie serca domek. 

     Będą tam rosły kwiatki i będzie śpiewał skowronek. 

     A gdy się jutro obudzisz moja Babuniu kochana, 

     Rosa Ci buzię umyje, a słonko zaświeci od rana. 

 

     Dziecko: 

     Babcia musi być babciowa - okulary musi mieć. 

     Głowa jej to siwa głowa . 

     No i wszystko musi chcieć. 

 

Dziecko: 
    Adasiowi dać surówkę, 

    Agatuni wytrzeć główkę. 

    Grzesia wsadzić na huśtawkę. 

    Z wszystkimi usiąść na trawkę. 

     

    Dziecko: 

    Na spacerze kupić lody, 

    Przed wystawą długo stać. 

    Opowiedzieć piękną bajkę, 

    Gdy się dzieci kładą spać. 

    A gdy zasną krasnoludki 

    Grześ, Agatka oraz Tom. 

    Babcia wyjdzie na paluszkach 

    I odwiedzi własny dom. 

 

Mamy jeszcze jedną niespodziankę. Zapraszamy do obejrzenia tańca pod 

tytułem „Dżungla”, który przygotowała pani Maria Wawrzyniak. 

 

Wszystkim naszym kochanym Babciom i Dziadziusiom z okazji Ich Święta 

życzymy dużo, dużo zdrowia, pogodnych dni, spokojnych nocy, uśmiechów  

na co dzień. Dziękujemy i zapraszamy na poczęstunek.  
Przygotowała: Dorota Dymarska 

 


