
SCENARIUSZ DO APELU Z OKAZJI DNIA BABCI I 

DZIADKA  
 

Powitanie          
Dziecko I                                                                                        

 

Dzisiaj wszystkie nasze babcie całujemy w rękę 

A kochanym naszym dziadkom zaśpiewamy piosenkę. 

Niechaj babcia razem z dziadkiem cieszą się wnukami. 

Niechaj zdrowo i szczęśliwie żyją razem z nami. 

 

- Piosenka „Niech nam żyją” 

 

1 Niech nam żyją wszystkie babcie 

   i dziadkowie też – 3x 

   Bo bez nich jest świat markotny, 

   O czym dobrze wiesz – 3x 

 

Ref. Dlatego szanujmy, kochajmy ich 

         I z serca życzenia składajmy, by 

         W radości i zdrowiu płynął im czas  

         I byli podporą w smutku dla nas. 

 

2 Niech też wiedzą, że wnuczęta 

   bardzo wdzięczne są – 3x 

   I w podzięce tę piosenkę 

   Babciom, dziadkom ślą – 3x 

 

Ref. Dlatego .... 

 

  Dziecko II  Wiersz: „Babcia”    Anna Kamieńska 

 

1. Babcia to są miłe ręce 

  Książka, herbata słodka, 

  Śmieszne słowa w dawnej piosence,                         

  Suknia dla lalki i szarlotka. 

 

 2. Babcia to bajka, której nie znamy, 

   Pudełeczka, perfumy, włóczka, 

   Babcia to mama mojej mamy,                               

   A ja jestem wnuczka. 

 

 

   Dziecko III Wiersz:  „Wieczorem”       Ryszard Przymus 

 

1.  Usiądź koło babci... 

    Babcia ci opowie, 

    Jak gdzieś za górami                                        

   Żyli raz królowie. 



 

 2.  Jak na szklanej górze 

     Tęskniła księżniczka, 

    Jak ktoś smacznie mieszkał                          

    W chałupce z pierniczka. 

 

  3.  A jeśli się zdrzemniesz 

      Troszeczkę za wcześnie  

      Koniec pięknej bajki                                      

     Sam odnajdziesz we śnie. 

 

- Piosenka „Piosenka dla babci” 

 

1.  Były raz kotki dwa jak w znanej piosence                                    

   Nuci nam o nich wciąż nasza babuleńka.                                    

 

Ref. Tysiąc pieśni babcia zna i przecudnych bajek sto 

        Babciu dziś święto Twe, przyjmij od nas kwiatów kosz. 

 

 2.  W lesie żył straszny wilk stała mała chatka 

      Bajkę jak srebrną nić snuje znowu babcia. 

 

Ref.  Tysiąc..... 

 

 

Dziecko IV Wiersz: „Dziadek przyjdzie”       Maria Konopnicka 

 

1  Dziadek dzisiaj przyjdzie 

    W wielkim krześle siądzie,                                               

   Śliczne mi powieści 

   Opowiadać będzie. 

 

 2  Dziadek dużo widział 

    Dużo ziemi schodził 

    Już sam nie pamięta                                                         

    Kiedy się urodził. 

 

  3  Jak nam dziadek zacznie 

      Prawić różne dziwy 

      To świat dawny staje                                             

      Przede mną jak żywy. 

 

- Piosenka „Menuet dla dziadka” 

 

   Krynolinka, biała peruczka, 

   Popatrz dziadku, to Twoja wnuczka, 

   Która ślicznie tańczy menueta i etykietę 

   Wybornie zna. 

 

   W moim malym pokoiku są lustrzane ściany, 



   Pieski z porcelany strzegą go. 

    

   Gdy wybieram się na spacerek, 

   Biegnie za mną piastunek szereg, 

   A ja coraz szybciej mknę po schodach 

   I do ogrodu uciekam im! 

 

   Jeśli wnuczka Twa jest królewną, 

   To Ty królem jesteś na pewno 

   Więc Dziaduniu, proszę, siądź na tronie 

   W złotej koronie jak każdy król. 

 

   Bo za chwilę wbiegnie tutaj królewiczów tysiąc, 

   Każdy miłość przysiąc zechce mi. 

 

   Lecz Dziaduniu, cóż to się dzieje, 

   Tam za oknem już chyba dnieje, 

   A tu coraz ciszej gra muzyka 

   I wszystko znika w krainie snu... 

 

 
 

 

DLA BABCI I DZIADKA                    Irena Suchorzewska „Babcie bywają różne” 

                                                                 Dorota Gellner „Dla dziadka” 

( inscenizacja ) 

 

( Na scenie stoi wieszak. Dzieci w strojach dowolnych wnoszą dużą kartę kalendarza z 

napisem: „21 stycznia Dzień Babci – 22 stycznia Dzień Dziadka” i wieszają ją na wieszaku. 

Babcia i dziadek siedzą z boku. 

 

Dzieci: (razem) 

                                             Babcie bywają różne.... 

Dziewczynka I: (przerywa i mówi, kołysząc się): 

                                             Moja to mi śpiewa.... 

Chłopiec I:                           A moja mnie uczy, jak rozróżniać drzewa. 

Dziewczynka II:                   Jeżeli mam gorączkę, to mi chłodzi głowę. 

Chłopiec II:                          Mnie ciepły szalik wiąże w mroźne dni zimowe. 

Chłopiec III: (krzywiąc się) 

                                             Mnie co dzień rano każe wypić kubek mleka. Lecz jak wracam do  

Dziewczynka III:                 Moja ciężko pracuje. Gotuje i sprząta. Pierwsza wstaje raniutko,   

                                              cały dzień się krząta.                                                                                                          

Dziewczynka IV: (smutno) 

                                            Moja, jak biały królik- taka jest siwiutka. Ja się nią opiekuję- jest  

                                            bardzo słabiutka 

Chłopiec IV:                        Moja babcia jest jeszcze prawie całkiem młoda. Chodzimy na  

                                            wycieczki czy deszcz, czy pogoda. 

 

 

 



Chłopiec i dziewczynka: (na zmianę): 

                                                  Babcie bywają różne, lecz każdy pamięta, że jednakowo                                          

zawsze kochają wnuczęta. To samo je cieszy, to samo raduje: nasz pocałunek, uśmiech i 

słowo...(razem) Dziękuję! 

Dziewczynka V:                           Dziadku, Dziadku, czy to ty ? Coś na twojej głowie lśni. 

Chłopiec V:                                   To korona! Słowo daję! Przecież znam korony z bajek! 

Dziewczynka VI:                          Czy to fotel? Ale skąd. To nie fotel tylko tron! 

Chłopiec VI:                                  I w ogóle i w szczególe jesteś, Dziadku, dzisiaj królem. 

Dziewczynka VI:                         Pytasz co to za zagadka? 

Chłopiec i dziewczynka:              To po prostu Święto Dziadka! 

 

 

PIOSENKA „Babcia wróżka”        Sł. Wojciech Próchniewicz                                                                                                           

                                                                 Muz. Romuald Twardowski 

W ogrodzie mojej babuni 

Śmieją się astry i róże, 

A ja wiem dobrze, że babcia 

Jest jedną z najmilszych wróżek. 

 

Ref. 

Babcia – wróżka, babcia – wróżka, 

To cudowne, mówię wam! 

Babcia – wróżka, babcia – wróżka, 

Tak wspaniałą babcię mam. 

 

 

Gdy babcia piecze mi ciasto, 

Ja skradam się na paluszkach, 

Potem je zjadam ze smakiem 

Do ostatniego okruszka. 

 

Ref. 

Babcia – wróżka... 

 

Lubimy siadać przy oknie, 

Gdy dzień już powoli gaśnie, 

Babcia tak pięknie czaruje 

I opowiada mi baśnie. 

 

Ref. 

Babcia – wróżka... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


