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SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI 
Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

„ Zawsze niech będzie Babcia, zawsze niech będzie Dziadek ! ”

I. Przywitanie gości

Hej, dzieciaki! Już się równo ustawiamy
I naszą szkolną uroczystość zaczynamy!

Trzecia klasa pięknie wita Was,
Już program zacząć czas.
W styczniowy piękny, mroźny dzionek ,
Zostaną Wasze marzenia spełnione.

Usiądą babcie i dziadkowie,
Będziemy snuli swą opowieść. 
My nie aktorzy, ale małe dzieci, 
Będziemy radośni, gdy klaskać zechcecie.

Z grzeczniutkim ukłonem, 
Z uśmiechem radości, 
Serdecznie witamy zebranych tu gości.
Chcemy Wam zaśpiewać i zatańczyć ładnie,
Proszę się nie gniewać jeśli źle wypadnie!
Bo my nie artyści tylko małe dzieci,
Będziemy się cieszyć, gdy brawo poleci!

II. Montaż słowno – muzyczny

1. Wiersz „ Moja babcia ”
  

Moja babcia przyszła,
Chociaż źle się czuje.
Ach! Babciu kochana!
Bardzo Ci dziękuję.
Czyś, babciu, okularów
dziś nie zapomniała?
Włóż je bardzo proszę,
Żebyś mnie widziała.



2. Wiersz „ Mój dziadek ”

Byłoby mi przykro, 
Gdyby nie było tu dziadka. 
Bardzo się cieszę, że przyszedł.
Mój dziadek jest na medal
Nigdy mnie nie zawiedzie
Jest ze mną zawsze - 
I w chwilach radosnych i w biedzie.

3. Wiersz „ Wiersz dla babci ”

Co by było gdyby nagle,
znikły babcie wszystkie?
Strach powiedzieć, co bym począł?
Nie chcę nawet myśleć!

Do kogo bym pojechał w gości?
Z miłością, tęsknotą?
Albo zwierzył się z przykrości,
Jak nikomu dotąd?

Przed kim bym występowała,
Tańczyła, śpiewała.
Kto by cieszył się, że rosnę,
Że nie jestem mała?

Kto by czytał mi bajeczki,
Kto by piekł łakocie.
Na to dziś nie mają czasu
Wujkowie, ni ciocie.

Nikt nie może mi zastąpić
Babci mej jedynej.
Jeśli zniknie, to ja zrobię
Bardzo smutną minę.

Babcia wtedy mnie zobaczy,
Że gdzieś w kątku szlocham.
I szybciutko do mnie wróci
Bo mnie bardzo kocha!

4. Piosenka „ Zawsze niech będzie babcia”

Zawsze niech będzie słońce,
Zawsze niech będzie niebo, bis
Zawsze niech będzie babcia,
Zawsze niech będę ja.

5. Wiersz „ Wiersz dla dziadka ”



A co by się stało gdyby
Nagle zniknął dziadek?
To by była katastrofa!
Fatalny wypadek.

Z kim bym tuż przed przyjściem gości,
Zlizywał krem z ciasta?
Kto by się nie dziwił wcale,
Że tak głośno mlaskam?

Z kim bym poszedł na mecz piłki 
nożnej, czy siatkowej.
Kto by kupił mi landrynki
te super miętowe.

Z kim łowiłbym ryby?
Kto by godzinami słuchał 
pytań stu tysięcy.
I na wszystkie znał odpowiedź,
nigdy się nie męczył?

On nie mówi do mnie:
„ słuchaj nie mam teraz czasu.
Zajmij się przez chwilę sobą,
tylko bez hałasu ”.

Dziadziuś nigdy się nie spieszy
do sklepu, do pracy.
Zawsze widać, że się cieszy
kiedy mnie zobaczy.

Często bierze na kolana,
opowiada, czyta.
Czasem się zamyśli, zdrzemnie,
o to samo spyta.

Ale mnie to nie przeszkadza,
zapomniał, więc cóż?
Mego dziadka bym nie oddał
kocham go i już!

Gdyby dziadek gdzieś mi zniknął,
gdyby gdzieś się schował,
cały świat by mi poszarzał, 
przestał się podobać!

Ale to się stać nie może.
Dziadek się nie zgubi.
Skąd wiem o tym? – przecież widzę:
za bardzo mnie lubi!

6. Piosenka „ Zawsze niech będzie dziadek ”

Zawsze niech będzie słońce,
Zawsze niech będzie niebo,
Zawsze niech będzie dziadek, bis
Zawsze niech będę ja.

7. Życzenia dla babci i dziadka – wiersz  S. Teresa Błaszczyk R. M. „ Na Dzień ”  



Kochane Babcie! Kochani Dziadkowie!
Przy dzisiejszym święcie
życzymy Wam zdrowia,
szczęścia najgoręcej.

Wiele cierpliwości,
co dzień dużo siły,
pogody, radości
i uśmiechów miłych.

Pieniędzy – a jakże,
a kłopotów wcale.
W Poście zaś powagi,
zabaw w karnawale.

Ciepłych butów w zimie,
w lecie dużo słońca...
Można by Wam życzyć
i życzyć bez końca.

8. Piosenka „ Wszystkiego najlepszego ”

        I. Wszystkiego najlepszego: radości, szczęścia moc,                    
Słoneczka wesołego, snów pięknych co noc.

Śpiewając idź przez życie, rozkwitaj jak ten kwiat
Przy dobrym apetycie i zdrowiu sto lat.

     
Pieniądze szczęścia nie dają, być może.

    Lecz kufereczek „ stóweczek ” daj Boże!

         Wakacji w Złotym Brzegu, podróży morskiej też,
         Wszystkiego najlepszego, wszystkiego czego chcesz!

       II.  Wszystkiego najlepszego: radości, szczęścia moc,                    
 Słoneczka wesołego, snów pięknych co noc.

           Roboty nie za wiele, ot, by przeleciał czas, 
           W tygodniu trzy niedziele, to norma w sam raz.

       Pieniądze szczęścia nie dają, być może.
       Lecz kufereczek „ stóweczek ” daj Boże!

       Segmentu rodzinnego i czterech kółek też,
       Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz!
       Wszystkiego, czego chcesz!

9. Wiersz „ Kochamy Was ”



Czy wy wiecie moi mili, czy wy wiecie,
ile babć i dziadków jest na świecie.
Właśnie wielkie święto dzisiaj swoje mają
więc wnuczęta im piosenkę śpiewać chcą.

Kochamy Was, kochamy całym sercem
i radości chcemy Wam dać jak najwięcej.
Nasze buzie uśmiechnięte, niech życzenia ślą przepiękne- 
żyj babuniu, żyj dziaduniu latek sto.

Babcia bardzo często mamę zastępuje,
zamiast taty dziadek wnukiem się zajmuje.
Bo rodzice cały dzień spędzają w pracy
babcia, dziadek za to zawsze mają czas.

Kochamy Was, kochamy całym sercem
i radości chcemy Wam dać jak najwięcej.
Nasze buzie uśmiechnięte, niech życzenia ślą przepiękne- 
żyj babuniu, żyj dziaduniu latek sto.

Babcia z dziadkiem czas nam ciągle umilają,
zawsze dla nas niespodzianek wiele mają.
Dziś w piosence miłość wielką wyrażamy,
Głośno teraz podziękować chcemy Wam.

Kochamy Was, kochamy całym sercem
i radości chcemy Wam dać jak najwięcej.
Nasze buzie uśmiechnięte, niech życzenia ślą przepiękne- 
żyj babuniu, żyj dziaduniu latek sto.

10. Piosenka „ Niechaj żyją ...” ( na melodię piosenki pt. „ Szła dzieweczka ...” )

Niechaj żyją wszystkie babcie 
I dziadkowie też.  3x
Bez nich byłby świat markotny
O czym dobrze wiesz.  3x

Ref. Dlatego kochajmy, szanujmy ich,
I z serca życzenia składajmy, by:        
W radości i szczęściu płynął im czas,           bis
By byli podporą w smutku dla nas.

11. Wiersz „ Jest wiele dni pięknych w roku ” S. Teresa Błaszczyk



Babciu! 
Jest wiele dni pięknych w roku,
ale ten właśnie dla Ciebie.
Niech będzie pełen uroku,
w radości i w śpiewie.

Gdy wszyscy niosą życzenia
i my też skromnie powiemy:
niech smutki, troski, cierpienia,
Bóg w radość i szczęście przemieni.

A my Go dzisiaj prosimy- 
On wie, co Tobie potrzeba- 
łaskami niech darzy hojnymi,
byś żyła na ziemi – dla nieba.

Dziadku! 
Jest wiele dni pięknych w roku,
ale ten właśnie dla Ciebie.
Niech będzie pełen uroku,
w radości i w śpiewie.

                  Nasz Dziadek umie tyle,
że uwierzyć trudno w to
czego dotknie się, za chwilę
jak zegarek będzie szło.
Dziadek wszystko zrobi dla nas
z tej pomocy każdy rad
Dziadek strasznie jest kochany
więc niech żyje nam sto lat!

12. Piosenka „ Wiwat babunie...” ( na melodię piosenki pt. „ Złoty pierścionek ”)

Wiwat babunie, wiwat dziadkowie śpiewamy,
Bo nasze babcie, bo naszych dziadków kochamy.
Niech się uśmiechną, niech będą zawsze szczęśliwi,           bis
Dziś w dniu ich święta – zdrowia, radości życzymy!

13. Wiersz  S. Teresa Błaszczyk R. M.  „ Podziękowanie ”

W dniu Waszego święta pragniemy podziękować Wam za to, 



że po prostu jesteście przy nas.
W naszych myślach towarzyszycie nam w chwilach szczęścia
 i wtedy , gdy potrzebujemy rady.

Jest tyle słów przeróżnej treści
i właśnie dobrać je próbuję – 
myślę, że w jednym to się streści
co chcę wyrazić – to – dziękuję.

Może to mało i zbyt skromnie,
lecz właśnie skromność nam pasuje.
Z całego serca i ogromnie
za wszystko Babciom i Dziadkom dziś dziękuję.

14. Piosenka „ Sto lat ”

Sto lat, sto lat i jeszcze raz sto
Sto lat niesiemy Wam w darze!
Sto lat, sto lat i jeszcze raz sto             bis
Bo polski obyczaj tak każe!

III. Wręczenie upominków wykonanych przez dzieci

                 Dzieci wręczają babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane „ drzewka szczęścia ” i laurki. 

IV. Poczęstunek

V. Zabawy i konkursy z udziałem babć i dziadków


