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„Babciu! Dziadku! 
Żyjcie jeszcze długie lata, 

niech Wam anioł wieniec splata!” 
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Czas trwania: około 1,5 godz. 
Miejsce: duża sala gimnastyczna 
Wykonawcy:   dzieci z grupy  3-4-latki 
dzieci z grupy: „O1”, „O2”, „O3”, „04” 
Odbiorcy: Babcie i Dziadkowie 
 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 potrafi przezwyciężyć tremę podczas występów przed 

publicznością,  

 potrafi recytować wiersze, tańczyć i śpiewać piosenki,  

 potrafi złożyć życzenia swoim babciom i dziadkom, 

 czerpie radość z obdarowywania upominkami swoich 

najbliższych członków rodziny, 

 wie, że należy osobom starszym okazywać szacunek , 

 przyjmuje odpowiednią postawę – kulturalnie zachowuje się, 

pełni rolę gospodarza wobec gości odwiedzających 

przedszkole, 

 

Metody: czynna, słowna, oglądowa 

Formy:indywidualna, zbiorowa 

 

 

 

 

 



Przebieg uroczystości: 

1. „Wierszyk dla babci i dziadka"- powitanie gości przez nauczyciela słowami 

wiersza M. Brykczyńskiego  

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 mój tata. 

A nasza mama bez swych lalek 

do łóżka iść nie chciała wcale. 

A teraz, jak ten czas wciąż leci! 

Cieszą się z dzieci 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. 

Witam ciepło i serdecznie wszystkich gości. Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie 

bardzo dziękujemy Was za tak liczne przybycie na uroczystość z okazji Waszego święta. 

Cieszymy się, że jesteście z nami. Powitajmy naszych gości gorącymi brawami. 

2.Przemówienie dyrektora 

Na początek o zabranie głosu proszę Panią dyrektor Barbarę Klimaszewską. 

3. Część artystyczna  

Piosenka: „Piosenka dla babci i dziadka” 

Dziecko 1  

Dziś w naszym przedszkolu jest bardzo wesoło, 
bo babcie i dziadków widzimy wkoło 
 
Dziecko 2 

Witamy Was wszystkich, witamy 
Na przedstawienie zapraszamy, 



Które rozpocznie się za chwilę 
By uczcić święto dzisiejsze miłe. 
Taniec do piosenki: „Noworoczne tańce” 

Dziecko 3 

Witam wszystkich zebranych zaraz pokaz zaczynamy. 
12 życzeń dla babci i dziadka składa dzieci gromadka. 
 
Styczeń 

Miesiąc styczeń się raduje, że Dzień Babci dziś świętuje. 
I dla Dziadka są życzenia, i tych życzeń są spełnienia! 
 
Luty 

Luty (ukłon) – jestem miesiąc mroźny, bywam czasem bardzo groźny. 
Dużo będę miał roboty, aby zdmuchnąć z babci twarzy troski, smutki i kłopoty. 
 
Marzec 

Jestem marzec i wraz z wiosną jakże porą nam radosną 
Niosę bukiet kwiatów związany wraz z uśmiechem w niego wplątanym. 
 
Kwiecień 

Miesiąc kwiecień wszystkich wita i o zdrowie wasze pyta? 
W zimno – ciepło się pobawmy i choroby w dal odstawmy. 
Babciu, Dziadku bądźcie zdrowi i na spacer iść gotowi. 
Z wnuczkiem, wnuczką baraszkować, czasem także pofiglować. 
 
Maj 

W ogrodniczkę się zabawię, kwiatów mnóstwo Wam zostawię 
Z życzeniami szczęścia daję, wszak to ja – jestem majem. 
  
Czerwiec  

Tęczy pięknej doskonałej życzę dziadkom, 
Nie zabiorę tych kolorów przecież kwiatkom. 
Dam je z głębi serca swego, z uśmiechem od każdego. 
Lipiec  

Lipiec – miesiąc słodki jestem, swe słodycze rozdam z gestem. 
I dla Babci i dla Dziadka dam dni słodkie jak te ciastka. 
 
Sierpień  
Sierpień jest miesiącem letnim, miłość niesie z wiatrem ciepłym 
Kochajcie się w każdy dzień, aby blasku nie przykrył cień. 
 
 



Wrzesień 

Wrzesień dary babci niesie, tak jak złota polska jesień. 
Zdrowe, śliwki, jabłka ,gruszki, także pora nać pietruszki 
 
Październik 

Ja październik jestem mglisty, dywan z liści mam złocisty 
I tak złotych i bogatych dni Wam życzę 
Jak jesienią, piękną porę właśnie widzę. 
 
Listopad  

Tu się kłania pan Listopad, z drzew ostatni liść już opadł 
A choć smutno deszczem śpiewam 
I dla babci i dla dziadka zagram ze świerszczem. 
Przy kominku melodyjka pięknie płynie 
Dla najdroższych – jakże chwile to jedyne.  
 
Grudzień  

Grudzień wita was serdecznie, zasiądźcie przy stole grzecznie. 
Niech świąteczny czas zgromadzi was! 
 
Piosenka: „Cicha noc” 

4. Koncert życzeń dla Babci i Dziadka 

Zapraszam teraz do wysłuchania Koncertu Życzeń. 
Wszystkie życzenia są szczere i płyną z głębi serduszek Waszych wnucząt. 
 

 Pierwsza wystąpi przed Państwem grupa najmłodszych  naszych 

przedszkolaków – 3-4 latków. Przygotowały one dla Was  dużo miłych i ciepłych 

życzeń  oraz piosenkę „Dobrze mi u dziadków”. 

Dzisiaj jest Dzień Babci i Święto Dziadziusia, 
O tym dniu pamięta każda mała wnusia. 
 
My - wasi wnuczkowie - również pamiętamy 
I swoim najbliższym życzenia składamy. 
 
Zdrowia, szczęścia i słodyczy 
Babci i Dziadziowi wnuczek dzisiaj życzy! 
 
W poniedziałki pomyślności, 
a we wtorki kosz radości! 
W środy, czwartki, precz zmartwienia! 
 
Niech i w piątki strapień nie ma! 
Na soboty i niedziele 



życzę odpoczynku wiele. 
 
To nie koniec życzeń jeszcze! 
Emerytury życzę Wam większej. 
 
Życzymy Ci, Babciu żebyś się czuła co dzień jak królowa 
I by Cię o nic nie bolała głowa. 
 
A Tobie, Dziadku, czego życzyć mamy? 
Żebyś u Babci miał tak jak u mamy: 
 
Dużo czasu wolnego, same przyjemności, 
Jak najmniej kłopotów i wiele radości! 
 
Nic do naprawiania, dźwigania, trzepania, 
Tylko miękki fotel i coś do chrupania. 
 
A jak już się spełnią te nasze życzenia, 
Gdy w domu nie będzie już nic do zrobienia, 
 
Wtedy się Dziadkowie odświętnie ubierzcie 
I swoje Babcie na spacer zabierzcie. 
 
A tak przy okazji... zaproście też nas, 
 
Wszyscy: 
Bo bardzo lubimy spędzać z Wami czas!  

 Grupa „O 4” wystąpi w  piosence „Kiedy babcia była mała…” . 
 Grupa „O 2”zaprezentuje wiersz „Dla babci i dziadka” oraz wesołą „Piosenkę bez 

ogonka”. 
 Piosenkę   „Babcia od bajek, dziadek od zagadek”   zaśpiewają   Państwu   dzieci           

z grupy „O 3”. 
 Grupa „O 1” zagra na instrumentach perkusyjnych do utworu J. S. Bacha „Marsz 

Turecki”. 

5. Piosenka:  „Babciu, Dziadku żyj sto lat” na melodie „Panie Janie”. 

 

Dziadek z Babcią mają święto, 

Nasi goście ukochani, 

Więc im wszyscy zaśpiewajmy: 

Babciu, Dziadku, Babciu, Dziadku 

Żyj sto lat!  Żyj sto lat! 

Nasze serca biją, nasze serca biją. 

Kochamy Was!  Kochamy  Was!  (bis) 



6. Wręczenie własnoręcznie wykonanych prezentów babciom i dziadkom 

7. Konkursy i zabawy z babcią i dziadkiem 

 Zapraszam 3 babcie i 3 dziadków do zabawy „ Balonowa niespodzianka”. 
 
W balonach są  ukryte zadania do wykonania. Trzeba przekuć balon,  aby poznać ich 
treść.  

 
 Zapraszam 6 dziadków z wnukiem/wnuczką do zabawy „Znajdź swojego wnuka”. 

 
Dziadek musi z zawiązanymi oczami za pomocą dotyku rozpoznać swojego wnuka. 

 
 Zapraszam 6 babć do zabawy „Która babcia lubi szybko jeździć samochodem?” 

 
Na hasło trzeba jak najszybciej zwinąć na patyk sznurek z zamocowanym na końcu 
samochodem.  

 

8. „Kaczuchy” - wspólny taniec z dziadkami przy piosence. 
 
9. „Upływa szybko życie”, „Serduszko puka w rytmie cha-cha” – śpiew znanych 
piosenek. 
 
10. Zakończenie imprezy 
 
Niestety, czas dzisiejszego spotkania dobiegł końca. Bardzo miło było nam Państwa 
gościć. Jeszcze raz dziękujemy za przybycie. Wszystkim życzymy dużo zdrowia, 
szczęścia i pomyślności w  Nowym Roku.  Zapraszamy na słodki poczęstunek. (brawa)  
 


