
SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI  
Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA 

 
/dekoracje : w tle makieta telewizora z tytułem programu „Ja się wcale nie chwalę, ja po prostu mam talent”, tablice z 
kartkami zachęcającymi do głosowania na „uczestników” programu  za pośrednictwem sms-ów, stolik dla jury, „lizaki” 
do głosowania dla jury, balony w kształcie serc/ 
 
ZUZIA : Witamy Państwa serdecznie w naszym wyjątkowym show pt „ Ja się wcale nie chwalę ja 
po prostu mam talent!” Dzisiejszy program poprowadzą dla Państwa... 
 
MACIEJ : Piękna znana i lubiana pani Zuzanna Szuprycinska 
 
 
ZUZIA: Oraz przystojny, elegancki i sławny pan Maciej Kur 
 
Widownia: brawa, okrzyki 
 
MACIEJ : Nasz program nie istniałby bez naszego dostojnego jury, w składzie : 
 
popularna na całym świecie piosenkarka, pani Marysia, wszechstronnie uzdolniony pan Maks, 
wybitnie wykształcona pani Luiza oraz niepowtarzalny twórca muzyki, pan Robert!  
 
 
ZUZIA : Nie zapominajmy również o wspaniałej publiczności, która za każdym razem przysparza 
nam wiele emocji. Przywitajmy ich wielkimi brawami! 
 
MACIEJ : Już tylko chwila dzieli nas od rozpoczęcia niesamowitego widowiska. Przypominam 
Państwu o głosowaniu za pośrednictwem sms-ów oraz związanym z nim konkursem, w którym jak 
zwykle  można wygrać niesamowite nagrody niespodzianki. 
 
ZUZIA : Zapraszamy pierwszego uczestnika pana Cezarego, który w niecodzienny sposób 
wprowadzi nas w magiczny klimat naszego widowiska! Brawa!!! 
 

CZAREK     
 

Wiersz „Dla babci i dziadka” 
 

 Dziadek z Babcią mają święto 
Więc im zaraz  zaśpiewamy 

Niech nam żyją, niech nam żyją 
Nasi goście ukochani. 

 
Kocham Babcię, kocham Dziadka 

Za ich serce, za ich miłość 
W dobrym zdrowiu, długie lata 

Niech nam żyją, niech nam żyją. 
 

Widownia oklaski, okrzyki... 
 



MACIEJ : Dziękujemy bardzo! Czekamy na opinię jury... 
 
Jury podnosi lizaki do głosowania (zielone) i mówią : Jestem na tak! itp. 
 
MACIEJ : Zawładnął pan sercami naszych jurorów. Gratulujemy! 
 
 
ZUZIA: Tym razem zapraszamy na scenę zespół muzyczny „Wesołe nutki” 
 

 
OLIWKA  

 
Piosenka „Babcia i Dziadek” 

 
1. Babci  i  dziadka, przyznać to trzeba, 

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

przez wszystkie dzieci jest szanowana. 
 
 

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. (2x) 
 
 
 
 
 
 

ZUZIA : Cóż za emocje! Wspaniale! Dziękujemy! A co na to nasze nieocenione jury? 
 
 
Jury podnosi lizaki jak poprzednio  
 
 
 
ZUZIA : Już od początku dzisiejszego programu widać, że rywalizacja będzie bardzo zacięta. 
Zespół „Wesołe nutki” przechodzi dalej! 
 



 
MACIEJ : Jak Państwo zapewne wiedzą, tradycją naszego programu jest to, że zapraszamy do  
uczestnictwa w nim także naszych jurorów. Oczywiście ich występy nie są oceniane, bo ich talentu 
wprost nie da się ocenić! Jako pierwszy z jurorów wystąpi pan Maks. Zapraszamy na scenę! 
 
 
Widownia oklaski, okrzyki.... 

 
MAKS 

Wiersz „ Nowoczesna babcia” 
 

 Nowoczesna Babcia 
nie założy kapcia, 

woli getry od spódnicy, 
gdy zje ciasto - zaraz ćwiczy. 

 
 
 

Zamiast robótek na drucie, 
woli gumy „Orbit” żucie. 

Gdy spać kładę się wieczorem, 
marzę o bajce z humorem. 

Babcia głosu swego szczędzi 
i muzyka z płyty brzęczy. 

 
 

MACIEJ : Mężczyźni zazdroszczą, kobiety mdleją. Och cóż to za przeżycie! Mamy nadzieję, że 
nie będzie trzeba wzywać policji,ani karetki. Serdecznie dziękujemy panu Maksowi. 
 
ZUZIA : A przed nami kolejni uczestnicy, który nie są jeszcze tak sławni jak pan Maks, ale z 
pewnością mają do zaprezentowania interesujący program muzyczny. Przed Państwem zespół  
„Wiruj ący śpiew”. 

 
 

IZA  
            

   Piosenka „Mój dziadek”                   
 

1. Mój dziadek dziś w dobrym humorze, 
 na wnuki spogląda rad, 

 odświętne ubranko założę,  
zaśpiewam dziadkowi sto lat. 

 
ref. Bo dzisiaj Dzień Dziadka, już śpiewa gromadka :  

żyj dziadku nam długo, sto lat ! 
 W radości i zdrowiu, z uśmiechem  

i w słońcu, niech wiele będzie tych dat. 



 
 

A dziadek łzy z oczu ociera z radości, 
gdy słyszy ten śpiew, 

 więc wszyscy śpiewajmy już teraz 
 - Agatka i Marek i leń. 

 
ref. Bo dzisiaj Dzień Dziadka, już śpiewa gromadka : żyj dziadku nam długo, sto lat ! 

 W radości i zdrowiu, z uśmiechem i w słońcu, niech wiele będzie tych dat. 
 
ZUZIA : Dziękujemy paniom za te wspaniałe chwile wzruszenia. Niech swoją opinię wyrazi teraz 
nasze szanowne jury. 
 
Jury podnosi lizaki..... 
 
 
MACIEJ: Uczestnik, który za chwilę pojawi się na scenie od dziecka lubił występować, ma na 
swoim koncie udział w wielu międzynarodowych konkursach recytatorskich. Dziś pokaże nam 
wszystkim co potrafi. Zapraszamy pana Patryka! 

 
 

 PATRYK    
 

Wiersz „Jest taka jedna pani...” 
 

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 . 

 
 

ZUZIA : Jestem przekonana, że po dzisiejszym programie rozdzwonią się do pana telefony od 
organizatorów konkursów. Jest pan do tego wprost stworzony! Gratuluję! 
 
MACIEJ: Widzę Zuzanno, że wcielasz się w rolę jurorów. Pozwól proszę, że zapytam również ich 
o zdanie. 
 
Jurorzy podnoszą lizaki..... 
 
MACIEJ: Trzeba przyznać moja koleżanko, że znasz się na tym. Jurorzy wydali taką samą opinię. 
Tymczasem przed Państwem zaprezentuje się zespół „Muzyczne objawienie” Gorące brawa! 



 
Widownia brawa, okrzyki....  

 
 

MARTA 
 

Piosenka  „O dziadku”  
 
 

ref. Najdroższy dziadku to jest piosenka, 
 którą śpiewają Tobie wnuczęta. 
 Nie o zabawce, ani o kwiatku,  

 to jest piosenka o naszym dziadku. 
 

1. O tym jak idę z dziadkiem do ZOO, 
o tym jak z dziadkiem jest mi wesoło, 
o  brodzie dziadka, co śmiesznie kłuje  

 kiedy się dziadka mocno całuje. 
 

ref.  
 

O tym jak z dziadkiem na pyszne ciastka 
idziemy sobie razem do miasta, 

o tym jak idę z dziadkiem na lody 
 i na dwie szklanki sodowej wody. 

 
ref.  

 
MACIEJ : Patrząc na te piękne panie, sam chciałbym zostać ich dziadkiem i pójść z nimi do 
miasta... 
To może jednak po programie, teraz bowiem nadszedł czas, aby zaprosić na scenę  pana Bartosza, 
który chętnie podzieli się z nami  dobrymi radami. Oklaski! 

 
 
 

BARTEK      
 

Wiersz „Z okazji święta babci” 
 

Z okazji Święta Babci, 
ja dzisiaj Babcię nauczę 

jaka powinna być wnuczka, 
jaki powinien być wnuczek. 

 
Po pierwsze, proszę Babci- 
ja już od dawna uważam, 
że nic tak wnucząt nie zdobi, 



jak piękny uśmiech na twarzach. 
 

Uśmiech jest dobry na co dzień, 
a nie wyłącznie od święta, 

więc wnuczek ma się uśmiechać, 
a wnuczka ma być uśmiechnięta. 

 
 

 
ZUZIA: Myślę, że nauka płynąca z występu pana Bartosza przyda się nie tylko wnuczkom, ale 
każdemu z nas. Dlatego teraz zrobimy próbę – poproszę wszystkich o wielki, serdeczny uśmiech. O 
właśnie tak! Brawa dla naszej publiczności! A teraz tradycyjnie prosimy o opinię jurorów. 
 
 
 
Jury podnosi lizaki.... 
 
 
MACIEJ: Pewnie spodziewają się Państwo teraz występu kolejnego zespołu muzycznego 
wyłonionego podczas castingu. W tej chwili jednak mamy kolejną wielką niespodziankę – show 
naszej jurorki, pani Luizy z jej niezastąpionym chórkiem. Zapraszamy! 

 
 
 
 

                LUIZA                    
 

              Piosenka „Halo, dziadku”                 
 

Wstęp : Halo! Chcę rozmawiać z dziadkiem!  
Dziadek? Mam dla ciebie mnóstwo zagadek! 

 
 

ref.  
 

Dziewczynki : Halo? 
 

Luiza : Halo! 
 

Dziewczynki : Halo? 
 

Luiza : Halo!  
 

Luiza : Tutaj dziadek,  mówi się! 
 

Dziewczynki:  Kto ode mnie czego chce?  
 

Dziewczynki : Halo? 
 

Luiza : Halo! 
 

Dziewczynki : Halo? 



 
Luiza : Halo!  

 
Luiza : Tutaj dziadek,  mówi się! 

 
Dziewczynki:  Kto ode mnie czego chce?  

 
Luiza : Tu Lili. 

 
Dziewczynki :  A to kto?  

 
Luiza : Ja, Lili. 

 
Dziewczynki : Li, co? 

 
Luiza : Do Ciebie pytań mam ze sto ! 

 
 

1. Dziadziu, dziadziu, dziadziu, 
czy w niebie płynie czas? 

Dziadziu, dziadziu, dziadziu,   
czy anioł skrzydła ma? 

A dzieci skąd się biorą, co? 
 Te sprawy są za trudne, uwierz w to. 
Po co jest śnieg? Po co jest deszcz? 

 Czemu na karuzeli nie chcesz kręcić się? 
 
 

ref.  
 
 

2. Halo! Jesteś dziadziu? Nie koniec z rozmową, 
nie odkładaj słuchawki!  Mam jeszcze to i owo. 

 
Dziadziu, dziadziu, dziadziu,  

kto królem świata jest?  
Dziadziu, dziadziu, dziadziu,  

 dlaczego szczeka pies? 
 I czemu świat ma kuli kształt? 

 Czy światło gwiazd coś mówi nam?   
Dlaczego kwiat ma tyle barw? 

 Gdy ciemno jest, dlaczego boję się? 
 

ref. 
 
 

3. Dziadziu, dziadziu, dziadziu,  
kto Mikołajem jest? 

Dziadziu, dziadziu, dziadziu,  
czy słońce mieszka gdzieś?   

Dlaczego się dorosłym nie mówi :  
umyj zęby, czapkę  włóż bo zimno jest? 



Skąd morze ma tak dużo fal?  
 Dlaczego ja Cię kocham tak? 

 
ref. 

 
 

MACIEJ: Dziadek naszej gwiazdy musi mieć anielską cierpliwość. Choć, może cechy anielskie są 
w tej rodzinie dziedziczne. Pani Luiza ma przecież iście anielski głos. Bardzo dziękujemy za te 
wspaniałe doznania artystyczne. 
 
 
REKLAMA – scenka : (przed rozpoczęciem reklamy odtwarzany jest dźwięk informujący o reklamie 
telewizyjnej, dziecko przechodzi przez scenę pokazując napis „reklama”)  Troje dzieci wchodzi na 
scenę z akcesoriami sportowymi i przez chwilę ćwiczą, po tym następuje zatrzymanie i razem 
wołają : „Chcesz mieć mocne jak my stawy? Bierz Zdrovitek, będziesz żwawy” 
 
 
ZUZIA: Jest pewna kobieta, która dobrze wie, czego pragną wszystkie babcie i dziadkowie. Nie 
wierzycie Państwo? W takim razie posłuchajcie! 

 
 
 
 

KAROLINA   
 

Wiersz „Koncert życzeń” 
 

Teraz koncert życzeń dla Babci i Dziadka. 
zdrowia, szczęścia i słodyczy. 
Babci wnuczka dzisiaj życzy! 
To nie koniec życzeń jeszcze. 

Emerytury życzę Wam większej! 
 

W poniedziałek pomyślności. 
A we wtorek kosz radości. 

W środy, czwartki precz zmartwienia! 
Niech i w piątki strapień nie ma! 

Na soboty i niedziele. 
Życzę odpoczynku wiele. 

 
ZUZIA: Chciałabym, żeby te piękne życzenia spełniły się także w moim życiu. Co prawda do 
emerytury jeszcze trochę, ale może chociaż jakaś podwyżka? Czy jest na sali dyrektor telewizji? 
 
MACIEJ: Oj Zuza, widzę, że się rozmarzyłaś. Nie zapominaj, że dzisiejszy program poświęcony 
jest babciom i dziadkom. I to oni są tu najważniejsi. Przypomnij nam proszę o tym. Zanim jednak 
to zrobisz oddajmy głos jurorom. 
 
 
Jury podnosi lizaki.... 



 
ZUZIA 

 
Piosenka „Dziś święto Twoje”  

 
1. Babciu kochana dziś święto Twoje, 

dlatego właśnie przed Tobą stoję. 
Chcę Tobie życzyć samych radości,  

niech zawsze miłość w Twym sercu gości. 
Miej zdrowia dużo, uśmiechu wiele,  

bądź przy mnie zawsze, nawet w niedziele. 
Bo kiedy jesteś jest mi wesoło, bo z Tobą zawsze fajnie jest. 

 
ref. Bo naszym babciom z całego serca  
zdrowia dziś życzą wszystkie wnuczęta. 

Kwiaty przynoszą,  całuski dają,  
a swoje babcie bardzo kochają. 

 
2. Sto lat babuniom wszystkim życzymy 

i razem z nimi dziś się cieszymy. 
Z babcią zatańczę wesoły taniec, 

 bo moja babcia tańczy wspaniale. 
Babcia nam piecze pyszne serniki, 
 z babcią upiekę kruche pierniki. 

Babcia opowie bajeczek wiele, kiedy jest babcia fajnie jest. 
ref (2) 

MACIEJ: Jak Państwo mieli okazję zobaczyć, mam szczęście pracować z najlepszymi 
prezenterkami w kraju. Dziękuję Zuzanno. Myślę, że publiczności również się podobało? 
 
Widownia oklaski, krzyki.... 
 
 
ZUZIA: Nie tylko ja pragnę dziś uczcić bohaterów naszego programu. Już za chwilę wystąpi przed 
Państwem pan Krzysztof, który potrafi wzruszać jak mało kto. Zapraszamy! 

 
 

KRZYŚ 
 

Wiersz „ Dziadku kochany” 
 

Dziadku, dziadku kochany 
weź mnie proszę na kolana. 

Przytul mocno wnuczka swego , 
do powiedzenia mam coś ważnego. 

 
 

Drogi Dziadku powiem krótko, 
jak mnie mama nauczyła : 

Chcę byś 100 lat żył dziadziuniu 
i by  miłość w nas gościła. 

 
Za Twe dziadku dobre czyny- 



zdrowia, szczęścia, siły, chwały, 
dzisiaj w dniu Twojego święta, 
szczerze życzy wnuczek mały.  

 
 

ZUZIA: (ociera łzy) Zawsze przy tym płaczę, to takie cudowne słowa... Czy jury się ze mną 
zgadza? 
 
Jury podnosi lizaki..... 
 
MACIEJ: Widzę, że potrzebujesz chwili, żeby ochłonąć. W tym czasie sceną zawładnie wyjątkowa 
artystka, nasza wspaniała jurorka, pani Marysia. Wielkie brawa! 
 
 

 
MARYSIA 

 
 Piosenka „Babcia najlepsza”  

           
ref. Ja nie lubię chwalić się, ale jedno powiem wam, 
 że najlepiej babcię mieć, właśnie taką, jak ja mam. 

A kto słuchać chce, ten się dowie, że... 
 
 

1. Moja babcia jest najlepsza, bo pierożki lepić umie. 
Bardzo lubię babci pieska, który razem z babcią mieszka. 

Gdy idziemy na spacerek, babcia niesie mój rowerek, 
 bo ja wolę, powiem szczerze, biegać z pieskiem na spacerze. 

 
 

ref. Ja nie lubię chwalić się, ale jedno powiem wam, 
 że najlepiej babcię mieć, właśnie taką, jak ja mam. 

A kto słuchać chce, ten się dowie, że... 
 

2. Moja babcia jest najlepsza, bo ma dla mnie dużo czasu. 
Babcia nigdy się nie gniewa, nawet gdy nie jestem grzeczna. 
Może chowa mnie pod kloszem, daje wszystko o co proszę, 

ale zdaje sobie sprawę, że na pewno się poprawię. 
 

ref. 
 

3. Moja babcia jest najlepsza, bo zna dużo pięknych bajek. 
Narysuje dla mnie wszystko, nawet małą Pszczółkę Maję, 
zebrę, słonia, wróbla, kotka, zaraz będę dla niej słodka. 

Wszystkim powiem tak otwarcie, że najbardziej kocham babcię. 
 

Kocham Cię babciu! Babciu, zrobisz mi pierożki? 
 

 
ZUZIA: Chyba nie ma wątpliwości, że po takich wyznaniach każda babcia z przyjemnością ulepi 
choćby tysiąc pierogów. Ci, którzy uważają, że kuchnia to rzecz kobiet, siła zaś rzecz męska na 
pewno nie zawiodą się na występie kolejnego uczestnika, pana Karola. 



 
KAROL 

 
Wiersz „Dzisiaj mamy święto dziadka” 

    
Dzisiaj mamy Święto Dziadka, 

okazja niezwykle rzadka. 
Ja dziadziusia kocham szczerze, 

jego słowom zawsze wierzę. 
 

Mój dziadek ma swoje zdanie, 
budzi we mnie zaufanie. 

To naprawdę, trzeba przyznać, 
bardzo fajny jest mężczyzna. 

 
Kiedy smutek mnie ogarnia 

i wszystkiego mam już dosyć, 
dziadek mocno mnie przytuli, 

o to go nie trzeba prosić. 
 
 

MACIEJ: Miałaś rację, prezentacja pana Karola była bez zarzutu. Myślę, że jury jest podobnego 
zdania. 
 
Jury podnosi lizaki... 
 
 
MACIEJ: Tymczasem kolejna gratka dla fanów muzyki. Przed Państwem zespół „Zwariowana 
pięciolinia” w piosence „Jak dobrze, że jesteś”. 
 
Widownia brawa, okrzyki.... 

 
 

AGNIESZKA 
 

Piosenka „Jak dobrze, że jesteś” 
 

1. Jak dobrze babciu, że przyszłaś tu, 
że jesteś znowu przy mnie.  

Gdy nie ma Ciebie tęsknię, bo tak bardzo kocham Cię 
 

ref. Bo ja  babciu kocham Ciebie,  
z Tobą zawsze uśmiech jest.  

Ty mnie weźmiesz  na kolanka, droga babciu kocham Cię (2X) 
 
 

2. Miłością swą wciąż obdarzasz mnie, 
przytulasz mnie tak czule.  

Ty co dzień radość dajesz mi, tak bardzo kocham Cię. 
 

ref. (4x) 
 



 
ZUZIA: Nasi jurorzy mają dziś nie lada zadanie. Konkurują ze sobą wybitne osobistości. Mimo tej 
niełatwej roli, proszę naszych specjalistów o zabranie głosu. 
 
Jury podnosi lizaki... 
 
 
 
REKLAMA – krótka scenka (przed rozpoczęciem reklamy odtwarzany jest dźwięk informujący o 
reklamie telewizyjnej, dziecko przechodzi przez scenę pokazując napis „reklama”) : Dziecko 
wchodzi na scenę ze smutną miną, trzymając w dłoni ilustrację jabłka, w którym utkwił ząb i 
załamanym głosem, chwytając się za głowę mówi : „W jabłku znowu utkwił ząb?”  Po chwili 
wchodzi drugie dziecko z przygotowanym opakowaniem po leku i mówi : „Kup „Cudząbek”, to nie 
błąd.” 
 
 
ZUZIA: Uczestnik, który za moment pojawi się na scenie, jest znany z wyjątkowego poczucia 
humoru, które nie opuszcza go nawet w tak chłodne dni. Cóż tu dużo mówić. Przed Państwem pan 
Kamil. Brawa! 

 
 
 

KAMIL    
 

Wiersz „Czułe psoty” 
 

Czasem dziadkowi schowam okulary, 
odnowię farbami kapelusz stary. 

Babci zmienię program pilotem na „ Klanie”, 
wysmaruję fotel maścią, bo ją w krzyżu łamie. 

I tak nowe psoty ciągle wymyślamy 
Ale tak naprawdę , bardzo Was kochamy. 

 
MACIEJ: Cieszę się, że pan Kamil nie ma kluczy do naszej charakteryzatorni. Aż strach pomyśleć 
jak byśmy teraz wyglądali. Pan Kuba, którego za chwilę się tu pojawi też chętnie dowcipkuje. Dziś 
jednak wystąpi w innej roli – zdradzi nam kto sprawia, że  troski znikają jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki. Zanim to jednak nastąpi zasięgnijmy opinii jurorów na temat występu pana 
Kamila. 
 
 
Jury podnosi lizaki.... 

 
 

KUBA    
 

Wiersz „Dla mojej babci” 
 

Wszystkie swoje kłopoty 
babci swojej opowiem, 

ona znajdzie czas dla mnie, 
przytuli, pogłaszcze po głowie. 

 



Dzisiaj chcę mojej babci  
podziękować za wszystko. 
Żyj w zdrowiu długie lata, 

bądź zawsze przy nas blisko. 
 
 

ZUZIA: Cudownie jest mieć takie lekarstwo na zmartwienia w postaci kochanej babci. Wierzę, że 
nie tylko babcia pana Kuby potrafi podnieść na duchu. Co na to jury? 
 
 
Jury podnosi lizaki..... 
 
 
ZUZIA : Macieju! Maciek! Maciej!  
 
Maciej (zamyślony)  
 
ZUZIA: Co się z Tobą dzieje? 
 
MACIEJ: Och, przepraszam, powtarzałem w myślach tekst. 
 
ZUZIA : W takim razie, zanim zdążysz go zapomnieć, zaprezentuj nam swój popisowy numer. 
Zachęćmy go oklaskami! 

 
 
 
 
 

MACIEJ 
 

Wiersz „Rozmowa z dziadkiem” 
 

  (udaje rozmowę przez telefon lub występuje w podwójnej roli)  
Maciej :Dziadku, kiedy byłeś 

jak my, dzieckiem małym, 
jakie bajki w telewizji 

dzieci oglądały? 
 

DZIADEK:  
Dzieci, wy nie wiecie przecież – 

telewizji wtedy 
nie było na świecie. 

  
Maciej :Dziadku, gdy lat miałeś 

tyle co my teraz, 
czy cię też interesował 

ekran komputera? 
 

DZIADEK:  
Dzieci, wy nie wiecie przecież – 



komputerów wtedy 
nie było na świecie. 

 
Maciej : Pewnie w czasach, kiedy 

byłeś małym chłopcem, 
układanie z klocków lego 

nie było ci obce? 
 

DZIADEK:  
Dzieci, wy nie wiecie przecież – 

Klocków lego wtedy 
nie było na świecie. 

 
Maciej : Takim opowieściom 

aż trudno dać wiarę! 
Tamte czasy być musiały 

bardzo smutne, szare. 
 

DZIADEK:  
Nawet nie wiesz, wnusiu 

jak bardzo się mylisz. 
Ja bym do tamtych czasów 

wrócił w każdej chwili.  
 
 

 
MACIEJ : I jak? 
 
ZUZIA: (zamyślona)  
 
MACIEJ: Hej! Pytam jak mi poszło? 
 
ZUZIA: Przepraszam, teraz ja się zamyśliłam. Wróciłam myślami do lat dzieciństwa, oj piękne to 
wspomnienia. 
 
MACIEJ: Cieszymy się wszyscy, że miałaś radosne dzieciństwo, jednak teraz czas na 
zaprezentowanie kolejnej osoby. 
 
ZUZIA: Tak, tak oczywiście. Już wracam do rzeczywistości. 
 
MACIEJ: To są właśnie uroki programów na żywo... 
 
ZUZIA: Już za moment na tej scenie pojawi się nikt inny, jak nasz wyśmienity juror, autor 
najbardziej znanych tekstów w branży muzycznej. W swoim autorskim programie przed Państwem 
pan Robert. Wielkie brawa! 

 



ROBERT 
 

Wiersz ,,Wiersz dla babci i dziadka” 
 

Kochani, dziś okazja rzadka.  
Mamy Dzień Babci oraz Dziadka. 
Jak wiecie, jest ich razem czworo. 

Co można sprawdzić, gdy się zbiorą. 
 

Wciąż mówią wtedy o tych latach, 
gdy jeszcze dzieckiem był nasz tata. 

A nasz mama, bez swych lalek, 
do łóżka iść nie chciała wcale.  

 
A teraz, jak ten czas wciąż leci,  
cieszą się dziećmi swoich dzieci. 

I myślą widząc ich gromadkę, 
że miło babcią być i dziadkiem. 

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

I pięknej szansy nie przegapcie. 
Kochajcie dziadków swych i babcie ! 

 
MACIEJ: Nagrodę „Złotego mikrofonu” ma pan już w kieszeni. Dziękujemy, że zechciał pan 
dokonać premiery swojego nowego dzieła właśnie na tej scenie. Jeszcze raz wielkie brawa! 
 
ZUZIA: Już tylko dwa występy dzielą nas od wielkiego finału. Dwa występy i dwie kategorie – 
poezja i muzyka. Zapraszamy do nas pana Kacpra, który choć sam już prawie wszystko wie, nie 
zapomina, by uczyć się od innych. Posłuchajmy jaką naukę wynosi z relacji z babcią i dziadkiem. 

 
 

 KACPER  
 

Wiersz „W dniu Waszego święta” 
 

 Babciuniu, Dziadziuniu,w dniu Waszego święta, 
życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta. 

Wy zawsze wszystko najlepiej wiecie, 
smutno by było bez Was na świecie. 

Uczycie kochać, być dobrym, uczciwym, 
życzliwym, uczynnym, ciepłym i wrażliwym. 

 Bardzo, bardzo Was za to kochamy 
I  kolejną piosenkę zaraz zaśpiewamy.  

 
 
 
ZUZIA: Czymże jest matma, fizyka, chemia, przy tej nauce co serce przemienia? 
Na tak czułe słowa jury ma chyba tylko jedną odpowiedź? 



 
 
Jury podnosi lizaki.... 
 
 
 
ZUZIA : Tuż tuż przed finałem zaprezentuje się przed Państwem zespół  „Serca rytm”  w piosence 
„Babcia od bajek, dziadek od zagadek”. Przywitajmy ich gorącymi oklaskami! 

 
 

WIKTORIA 
 

Piosenka „Babcia od bajek, dziadek od zagadek”  
 

1. Moja babcia i mój dziadek 
to wspaniali są dziadkowie.  

 Dziadek mnóstwo zna zagadek,  
babcia bajkę nam opowie. 

  
ref. Bo na świecie nie znajdziecie  

takich bajek i zagadek, 
 jakie wnukom opowiada 

 moja babcia i mój dziadek. 
 

2. Poprosimy naszą babcię -   
Babciu, z tajemniczą miną,   

opowiadaj swoją bajkę,   
a za każdym razem inną. 

 
 

ref.  
 

3. Posadzimy teraz dziadka 
na fotelu wiklinowym, 

 dziadku powiedz nam zagadkę,  
całkiem nową, prosto z głowy. 

 
ref. 

 
 

MACIEJ : To już ostatni występ konkursowy. Jaka jest decyzja jury? 
 
 
Jury podnosi lizaki.... 
 
 
MACIEJ:  A teraz nadszedł czas na.... 



 
ZUZIA: wielki finał! 
 
MACIEJ: Zapraszamy wszystkich uczestników i jurorów na scenę. Przygotowaliśmy dla Państwa 
wspólny wiersz na zakończenie. 

 
 

WSZYSCY     
 

Wiersz „Życzenia” 
 

(dzieci kolejno wychodzą przed szereg pokazując kolejne litery alfabetu wykonane z kolorowych 
kartkoników)  

 
 Babciu i Dziadku !  

W dniu Waszego święta życzymy Wam : 
A - abyście zawsze byli uśmiechnięci... 

B - by troski Was omijały... 
C – ciepłych uśmiechów... 

D – dużo zdrówka... 
E – ekstra humoru... 

F – fantastycznych przeżyć... 
G – gości od święta... 

H – herbaty z cytrynką... 
I – i jeszcze... 

J – jak najmniej siwych włosów... 
K – kochających wnuków... 
L – listów z serduszkiem... 

M – miłości... 
N – na niepogodę kolorowego parasola... 

O – odrobinkę szaleństwa... 
P – pysznego ciasta... 

R – radości... 
S – sukcesów wszelkich... 

T – tylko miłych dni... 
U – ulubionej książki do poduszki... 

W – wyjątkowych ludzi dookoła Was... 
Z – zostańcie z nami 100 lat!!!  

 
ŚPIEWAJĄ STO LAT 

 
Rozdanie prezentów, poczęstunek 

 
 
 
 


