
SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI  
Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA  

 
 
 
Cele :  
 
− wdrażanie do pielęgnowania relacji z najbliższymi członkami rodziny 
− kształtowanie postawy uroczystych obchodów różnego rodzaju świąt 
− uwrażliwianie na okazywanie szacunku osobom starszym 
− wdrażanie do obdarowywania solenizantów życzeniami, własnoręcznie wykonanymi 

prezentami 
− zacieśnianie relacji dziecko – dziadkowie, poprzez uczestnictwo we wspólnej zabawie  
− wskazywanie sposobów spędzania wolnego czasu (gry i zabawy) 
− kształtowanie umiejętności wcielania się w role, kulturalnego uczestnictwa w uroczystości, 

zgodnie z przyjętym programem 
 
 
W piłkę grają : Czarek, Kuba, Robert, Karol, Maciej 
Spacerują i rozmawiają : Agnieszka, Oliwia, Olimpia, Wiktoria 
W łapki grają : Zuzia, Ania, Marysia, Karolina, Luiza 
Muzyki słuchają : Iza, Bartek 
Na „chodniku” skaczą : Maks, Oliwier, Krzyś, Patryk, Kamil 
 
MARTA :  Hej! Dzieciaki !  (wszyscy zamierają i patrzą na Martę) 
Już się równo ustawiamy! 
Uroczystość zaczynamy! 
 
MARYSIA :  Dobrze mówić zaczynamy, 
tak naprawdę to ,co my  
dla naszych gości mamy? (zwraca się do dzieci) 
 
LUIZA : Ja  najpiękniej powiem  
mojej babci wierszyk , 
bo mi wydziergała  
berecik na deszczyk.( macha beretem do swojej babci) 
Hej! Babuniu moja droga! 
Beret wszystkim się podoba. 
 
ROBERT : Mój  dziadziuś przyszedł,  ( do dzieci) 
Chociaż źle się czuje. 
Ach dziadziusiu kochany, 
Bardzo Ci dziękuję. 
Wiesz… (zwraca się do dziadka) 
  Trochę tremę mam przez tę robotę, 
i przytulić się do Ciebie  
wielką mam ochotę. (podchodzi i przytula się) 
 
 
OLIWIER :  Babciu, czyś Ty okularów dziś nie zapomniała? 
Włóż je, bardzo proszę , 
Żebyś mnie widziała. 



 
KACPER : Dosyć już tego! 
Równo się ustawiamy i piosenką uroczystość  zaczynamy! 
 
MACIEJ :  (wychodzi do przodu) Witam piękne damy i dostojnych panów.  
Proszę się częstować i braw nie żałować! 
 
PIOSENKA KIEDY BABCIA BYŁA MAŁA  
 
CZAREK :  (Wstaje i wychodzi do przodu z Agnieszką, spacerują) Czy święto dziadka i babci tylko 
przez jeden dzień być musi?  
 
AGNIESZKA :  Ja się nie zgadzam, protestuję! Cały rok im podaruję! (zachęcają resztę dzieci, 
żeby przyszły, siadają w kręgu, naradzają się i po kolei „wymyślają” pokazując przez okienko) 
 
PATRYK :   W styczniu pojedziemy na pazurki z zasypanej śniegiem górki! Bo już styczeń sypnął 
śniegiem – pędźmy na saneczki biegiem! 
 
ANIA :  W lutym  zabiorę Was na spacerek. Załóż, babciu, dziś sweterek, rękawiczki, szal, 
kołnierzyk, bo luty mroźne zęby szczerzy. 
 
KUBA :  Do naszej małej rabatki zasieję w marcu z dziadkiem kwiatki. Babcia o kwiatach na 
pewno marzy i z bukiecikiem jest jej do twarzy. 
 
OLIMPIA :  W kwietniu dam dziadkowi gwoździe, młotek – weź się proszę za robotę! Zbudujemy 
dom dla szpaka, bo biedak o budkę płakał. Kwiecień pogodę przeplata – czy da babci troszkę lata? 
 
MAKS : Ja ci babciu buzi daję, bo jestem słodkim majem. Kolorową tęczę też w maju ci wręczę.  
 
OLIWIA : W czerwcu zamek zbudujemy i przy piaskownicy razem odpoczniemy. Gdy czerwiec 
złotym słońcem praży dziadkom z łopatą jest do twarzy!  
 
KAMIL : W lipcu, razem z dziadkiem (to mały sekrecik) zrobię dla babuni lipowy bukiecik. 
 
BARTEK :  My na plaży w piłkę gramy gdy przychodzi sierpień, a kto jest leń niech się schowa 
lepiej w cień. 
 
IZA : A dla dziadka  bukiet nowy, bukiet z liści - bo wrześniowy. 
 
WIKTORIA : Wszystkie te chwile spiszę w pamiętniku, jak się świetnie bawię z Wami w 
październiku. 
 
KAROL : Niech się babcia dziś nie kładzie – co z wycieczką w listopadzie? 
 
KRZY Ś : A co z grudniem? Jak go uczcić? Nie ma mowy... 
 
ZUZIA :  Moi państwo czapki z głowy –  nasz świąteczny czas grudniowy. 
 
PIOSENKA NASI KOCHANI BABCIA I DZIADEK  
 

� ZABAWA Z BABCIĄ 1 – rysowanie z zamkniętymi oczami portretu wnuczka/wnuczki 
 



WIERSZ BABCIA 
Babcia  A. Kamieńska  
 
MARYSIA : (Chodzi zamyślona, z kubkiem w ręku, potem siada) Babcia to są miłe ręce 
Książka, herbata słodka, 
Śmieszne słowa w dawnej piosence, 
Suknia dla lalki i szarlotka. 
 
KAROLINA : ( Chodzi zamyślona, z kłębkiem włóczki, bawi się nim, siada) Babcia, to bajka, 
której nie znamy, 
Pudełeczka, perfumy,włóczka, 
Babcia to mama mojej mamy, 
A ja jestem wnuczka. 
 

� ZABAWA Z BABCIĄ 2 
 
PIOSENKA WESOŁA BABCIA  
 

� ZABAWA Z DZIADKIEM 1 – przerzucanie „kuli śniegowych”  wykonanych z gazety na 
stronę przeciwnej drużyny 

 
 
 
WIERSZ DZIADEK 
 
KAROL :  (spaceruje z Maćkiem) Kto ci opowie o dawnych czasach? 
Tych lat naoczny świadek. 
 
MACIEJ : Jak kraj nasz wzrastał,  
jak ludzie rośli  
opowie ci twój dziadek. 
 
WIKTORIA : Otworzy serce, 
kieszeń otworzy, 
podsunie czekoladkę. 
 
AGNIESZKA :  Z twoich sukcesów zawsze się cieszy. 
Kto? No wiadomo – Dziadek.  
 
CZAREK : A jak coś spsocisz, 
jak coś naknocisz, 
jak trzeba spytać o radę... 
 
BARTEK : To kto za uszy wyciągnie z biedy ? 
Wiadomo, zawsze Dziadek! 
 
IZA :  (wstaje ) Więc wnuki proszą, 
żeby w kwiaciarni 
kwiatków nie chować pod ladę. 
 
KUBA : (wstaje, wbiega przed scenę z ławki) Dziadek ma święto! 
Kwiaty dla dziadka! 



Wiwat, niech żyje dziadek! 
 

� ZABAWA Z DZIADKIEM 2 – rozpoznawanie głosu wnuka/wnuczki siedząc tyłem do 
mówiących 

 
PIOSENKA NIEPOSŁUSZNY DZIADEK  
 
(Wszyscy siadają, wychodzą z plecakami po kolei Marta, Kamil, Oliwia, Olimpia, Patryk, Krzyś, 
Robert. Karolina, Oliwier, Luiza, Kacper, Ania – siadają w ławkach, przygotowują się do lekcji, 
wyjmują rekwizyty) 
 
WIERSZ OGÓLNY 
 
MARTA : Świetnie, że mam dziadka, dobry jest na wszystko: 
Na upał, mróz i wietrzysko. (zakłada szal na głowę, obwiązuje się nim) 
 
KAMIL : A babcia jest fajna na wiosnę i jesienią też i gdy świeci słońce i gdy pada deszcz. 
(zakłada płaszcz) 
 
OLIWIA :  Kiedy z dziadkiem spędzam czas, on się zatrzymuje 
Bo w różowych okularach wszystko wyczaruje… (zakłada okulary) 
 
OLIMPIA :  Gdy nie chcę posprzątać, gdy tupię nogami, 
Gdy krzyczę, że czegoś nie umiem, tylko babcia mnie rozumie. 
 
PATRYK : I gdy muchy w nosie miewam, tylko ona się nie gniewa. 
 
 
KRZY Ś : Gdy nie wchodzi mi obiadek, to z pomocą biegnie dziadek. 
A jak przed kolacją kusi mnie czekoladka, (pokazuje czekoladę) też na pomoc wołam dziadka. 
 
ROBERT :  (Wstaje i zwraca się w stronę widowni, przybliża się, kolejno dochodzą pozastałę 
dzieci )Babciu, dziadku, chodźcie z nami! 
 
KAROLINA :  Damy wam łąkę z kwiatami... 
 
OLIWIER : ... ze skowronkiem, ze słonkiem. 
 
LUIZA : A do łąki dodamy życzenia. 
 
KACPER : Nawet, gdy się zachmurzy na niebie... 
 
ANIA : Nawet, gdy się kłopotów nazbiera... 
 
WSZYSCY : (wstają) Pamiętajcie, że kochamy Was  zawsze.  
Tak jak dziś, jak teraz! 
 

 

PIOSENKA DZIE Ń BABCI DZIE Ń DZIADKA  
 
ZAKO ŃCZENIE  
 



 
ZUZIA :  ( Wychodzi razem z Maksem do przodu) Drogie Babcie ! Kochani Dziadkowie! 
Wszyscy kochamy Was szczerze. 
I mamy dla Was słodyczy pełne talerze. 
 
MAKS :  A teraz drobne upominki 
Wręczą Wam chłopcy i dziewczynki. 
 
(Oliwier podbiega i zaczyna jeść) 
 
BARTEK : Zaraz, zaraz, on już je?! 
A ta nasza niespodzianka gdzie? 
 
(Wszyscy idą za kotarę, biorą kartkę z kolejną litrą – odsłonięcie kotary – dzieci kolejno odwracają 
się twarzą do publiczności, ukazując kolejne litery, tworzące hasło „Kochamy Was Babciu i 
Dziadku” ) 
 
 
ROZDANIE PREZENTÓW  – wykonane przez dzieci kalendarze ścienne z wizerunkami babci i 
dziadka 
 
POCZĘSTUNEK 
 
PODZIĘKOWANIE, PO ŻEGNANIE UCZESTNIKÓW UROCZYSTO ŚCI  
 


