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Dzień 21 i 22 styczeń zapisał się już na stałe w uczniowskim kalendarzu jakoŚwięto

Babci i Dziadka. W tym dniu na każdym kroku można spotkać na szkolnych korytarzach nie-

codziennych gości. Babcie i dziadkowie jak zwykle spieszą się do swoich wnuków, ale tym

razem, aby usiąść z nimi w szkolnej ławce i wysłuchać przygotowanych wierszy,życzeń i

piosenek.

Motywem przewodnim uroczystości, przygotowanej w tym roku przez pierwszokla-

sistów, było okazanie miłość do dziadków oraz wdzięczności za ich ciepło, troskę i przeka-

zane tradycje. Po wzruszającychżyczeniach płynących z serc wnuczków odbyło się wspólne

biesiadowanie, które przygotowali rodzice. Podczas słodkiego poczęstunku dokonano wyboru

SUPER BABCI i SUPER DZIADKA.

Oto scenariusz uroczystości.

Scenariusz obchodów Dnia Babci i Dziadka w klasie 1 c

I. CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

1. Powitanie zebranych gości.

2. „Nie wyrastaj z marzenia”.

Podobno z tego się wyrasta,
podobno to z czasem się zmienia.
Ty się nie zmieniaj, już taki zostań,
ty nie wyrastaj z marzenia.

Choćby ci było z nim niewygodnie,
choćby nawet z nim byłoźle ci,
to je troszeczkę, odrobinkę odmień,
ale go nie wyrzucaj naśmieci.

Będą mówili, żeś jeszcze dziecinny,
będą się może śmiali,
a ty się z nimi nie licz,
ty bądź taki jaki jesteś – nie inny.

I gdybyś nawet nie mógł sprostać
światu, co zmienia się i zmienia,
to nic się nie martw, taki już zostań -
- ty nie wyrastaj z marzenia.



2

3. „Szybko!” – Danuta Wawiłow

Szybko, zbudź się, szybko, wstawaj!
Szybko, szybko, stygnie kawa!
Szybko, zęby myj i ręce!
Szybko,światło zgaś w łazience!
Szybko, tramwaj nam ucieka!
Szybko, tata na nas czeka!
Szybko, książki swoje sprzątaj!
Szybko, kładź się, już dziewiąta!
Szybko, szybko, bez hałasu!
Szybko, szybko nie ma czasu!

Na nic nigdy nie ma czasu ...

A ja chciałbym przez kałuże
iść godzinę albo dłużej,
trzy godziny lizać lody,
gapić się na samochody,
i na deszcz, co leci z góry,
i nażaby, i na chmury,
cały dzień się w wannie chlapać
i motyleżółte łapać,
albo z błota lepić kule
i nie śpieszyć się w ogóle!

Chciałbym wszystko robić wolno,
ale mi nie wolno ...

4. Piosenka – „Babcia kucharka” – Pierwszakiśpiewaki kl.1

5. „Album rodzinny” – Teresa Chwastek – Latuszkowa

Mamy pewną książkę,
grubszą, cenniejszą od innych
- to stary, spięty klamrą
album rodzinny.
Z szafy wyjmuje go babcia,
ostrożnie na stole kładzie
i wodząc palcem po zdjęciach
w głąb czasu nas prowadzi.

Tu mama! Z mysim ogonkiem...
Kiedy dziewczynką była.
Babcia? W fartuszku, w mundurku.
Tak do szkoły chodziła.
Tato w wojskowym mundurze
- był wtedy naćwiczeniach.
Dziadek? Z fajką ...
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W dymie i we wspomnieniach.
A na ostatniej stronie
- może nas rozpoznacie?
Ja, moja starsza siostra
i Psotka – nasz przyjaciel.

6. „Szary dzień” – Hanna Zielińska

Szary dzień.
Szara mgiełka się snuje.
W szarym kątku siedzę z szarym kotem.
Ale przyjdzie – i mnie uratuje
moja babcia, co ma serce – złote.

Szary cień
strzepnie z szarej kanapy,
szary smutek przegna jednym ruchem ręki!
I pogłaszcze szare kocie łapy.
Powie: - znamy takie ładne piosenki!

7. „Babcia” – Anna Kamieńska

Babcia to są miłe ręce,
Książka, herbata słodka,
Śmieszne słowa w dawnej piosence,
Suknia dla lalki i szarlotka.

Babcia to bajka, której nie znamy,
Pudełeczka, perfumy, włóczka,
Babcia to mama mojej mamy,
A ja jestem wnuczka.

8. „Dni z Babcią” – Barbara Lewandowska

Babcia po kuchni się krząta.
Z garnka wyjrzał pachnący obłok.
– Babciu, ostrugam marchew,
pobędę z tobą!

Babcia przegląda gazetę.
Ja rysuję w kącie obrazek.
– Babciu, przy jednym stole
posiedźmy razem.

W szkole nie poszło jak trzeba.
Może wyrwać kartkę z zeszytu?
Babciu, pociesz mnie trochę,
do serca przytul.

Tata pretensje ma do mnie.
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Mama milczy jak zimna ryba.
– Babciu, a ty się do mnie
uśmiechniesz chyba?

Bolą mnie uszy i głowa.
Z nosa cieknie jak z siedmiu kranów.
– Babciu, opowiedz bajkę
i do snu zanuć.

Idzie mróz w butach skrzypiących.
Wiatr się wspina do nas po rynnie.
– Babciu, może się boisz ?
Nie bój się przy mnie!

9. Piosenka – „Babcia wróżka”, Wesoła szkoła kl. II cz.2.

10 „Kwiaty dla dziadka” – Wanda Chotomska

Kto Ci opowie o dawnych latach?
Tych lat naocznyświadek.
Jak kraj nasz rośnie,
jak ludzie rosną,
opowie Ci – Twój dziadek.

Otworzy serce,
kieszeń otworzy.
Podsunie czekoladę.
Z Twoich sukcesów
zawsze się cieszy.
Kto? No, wiadomo – dziadek!

A jak coś spsocisz,
jak coś naknocisz,
jak trzeba spytać o radę -
to kto za uszy
wyciągnie z biedy?
Wiadomo, zawsze – dziadek!

Więc wnuki proszą,
żeby w kwiaciarniach
kwiatów nie chować pod ladę.
Dziadek maświęto!
Kwiaty dla dziadka!
Wiwat, niechżyje dziadek!

11. „Dziadek” – Stanisław Grabowski

Zna różne tajemnice
starych, misternych zegarów,
drzemiących wiatraków i młynów.
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Dziś palcem po mapie przesunąłem,
a on powiedział: O, Krojanty.
Wydarłem się tam z okrążenia.

I mówi do dowódcy,
o koniu z białą gwiazdą na czole,
o sztandarze ukrytym w lesie.
– Czy odnalazłbym go? – zafrasował się.
Drzewa były wówczas młodziutkie
i zielone. Takie jak ty, mój wnuczku.

12. „Dziadziuś” – Zbigniew Rossa

dziadziuś
dziadziuś
weź mnie za rękę, chodźmy na spacer
tam za oknem tysiąc spraw rośnie
które chciałbym zobaczyć
dotknąć
tam za oknem tysiąc spraw rośnie
a może i dwa tysiące
dziadziuś
dziadziuś
na twoim wąsie
od ucha do ucha
kołysze się uśmiech
idąc z tobą
czuję jak rosnę
z każdym krokiem
w niebieskich trampkach
kochany mój wielkoludzie
czarodzieju o oczach niebieskich
gdy wrócimy na obiad do domu
twoją szyję rękami obejmę

13. „Mój dziadzio” – Anna Kamieńska

Mój dziadzio jest dobry.
Mój dziadzio wszystko naprawia:
Gdy się zepsujeświatło albo maszyna
do szycia albo dzwonek przy drzwiach.
Mój dziadzio umie zrobić latawca,
a nawet łuk i strzały.

– Patrz, dziadziu zepsuł się księżyc!
Niedawno był okrągły, a dziś jest cały
wyszczerbiony.
Napraw księżyc, dziadziu!

14. Piosenka „Dziadek Józek” – Pierwszakiśpiewają kl. I



6

15. „Przyszła do mnie Babcia...” – Tadeusz Chudy

Przyszła do mnie Babcia
ze starej fotografii,
a za nią jej kredens,
i krzesło, i dwie szafy.

Przysiadła obok
na chwilę jak ptak,
a u stóp miała
swój ogród i sad.

I wtedy tak spojrzała
łagodnie i słonecznie,
że znów jak dawniej
stałem się dzieckiem.

– Co powiesz, Wnusiu?
pytała mnie przez sen,
a ja nagle tak głośno,
aby wszyscy słyszeli,
zawołałem:
- Babciu, kocham Cię!

16. „Nasza Babcia” – Maria Terlikowska

Oto Babcia.
Z uśmiechem na twarzy.
Z torbą pełną jabłek i warzyw.
No i zaraz wszystko się odmienia:
W domu robi się jaśniej, weselej,
jakby Babcia przyniosła niedzielę
z odrobiną Bożego Narodzenia.
Z Babcią – wszystko jest pyszną zabawą:
szczotka tańczy raz w lewo, raz w prawo,
jakby szczotka tańczyła walczyka.
A odkurzacz, choć trochę uparty,
nie pozwala dziś sobie nażarty,
tylko kurz posłusznie połyka.
W kuchni pachnie wesoło rosołem,
a my zaraz siądziemy za stołem –
i będziemy jeść rosół i śmiać się.
Wszystko milsze jest, lepsze, ciekawsze,
kiedy w domu ma się – na zawsze
taką dobrą, najkochańszą Babcię.
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17. „Dlaczego kochamy Babcię?”– Ewa Skarżyńska

Bo często przyjeżdża do nas,
bo przynosi nam
pestki z dyni i winogrona.
Bo bierze nas na kolana
albo na ... ptysie.
I nigdy nie dręczy nas pytaniami:
- dlaczego bazgrzemy w zeszycie,
- dlaczego drzemy spodnie,
- czemu jesteśmy tacy nieznośni
albo zanadto spokojni,

- dlaczego gubimy guziki, piórniki albo czapki,
- dlaczego nie jemy szpinaku,
- dlaczego psujemy zabawki?...
Babcia nie pyta nas o to.
I za to,że taka jest właśnie,
uśmiechamy się do niej -
najweselej, najjaśniej.

18. „U Babci jest słodko” – Wanda Chotomska

Kiedy tata basem huknie,
kiedy mama cię ofuknie,
kiedy patrzą na człowieka okiem złym -
to do kogo człowiek stuka,
gdzie azylu sobie szuka,
to do kogo, to do kogo tak jak w dym?

U Babci jest słodko,
świat pachnie szarlotką.
– No proszę zjedz jeszczeździebełko
i głowa do góry!
Odpędzę te chmury
i niebo odpędzę miotełką.

Nie ma jak babcia
jak babcię kocham -
bez babci byłby kiepski los.
Jak macie babcię,
to się nie trapcie,
bo wam nie spadnie z głowy włos!

U Babci jest słodko,
świat pachnie szarlotką.
A może chcesz placka spróbować?
Popijasz herbatę
i słońce nadświatem
już świeci jak złoty samowar.
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Wszystkie wnuki, nawet duże,
nawet takie po maturze,
nawet takie z długą brodą aż po pas,
niech do babci lecą z kwiatkiem
i zaniosą na dokładkę
tę piosenkę, którą śpiewa każdy z nas.

19. Piosenka – „Sto lat”

20. „Mój pomysł” – Marek Głogowski

Mam pomysł
- daję słowo! -
jak uczcić dni babci i dziadka
całkiem nietypowo.

Będą bukiety,
prezentyżyczenia ...
Ten zwyczaj od lat się nie zmienia,
to każdy wnuczek potrafi.

Lecz ty zrobisz coś ekstra!
W te dni – umówisz się z babcią i dziadkiem
na długie, wspólne oglądanie rodzinnych fotografii.

Poznając swoje korzenie, spełnisz babci i dziadka marzenie.

21.Życzenia.

II. SUPER DZIADKOWIE

Pytania – wnuczęta wychodzą za drzwi, a dziadkowie w tym czasie zaznaczają odpowiedzi.
Następnie dzieci podają swoje odpowiedzi. Za każdą zgodną odpowiedź wnuczka
i dziadków przyznaje się 1 punkt. Do następnej konkurencji przechodzą dziadko-
wie z wnuczkami z największą ilością zdobytych punktów.

1. Film rysunkowy najchętnie oglądany przez wnuka – wnuczkę:
a) Pokemon,
b) Spider men,
c) inny.

2. Owoc, który wnuk zjada najchętniej to:
a) jabłko,
b) banan,
c) mandarynka.

3. Ulubionym napojem wnuka jest:
a) mleko,
b) pepsi – cola,
c) soki owocowe.
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4. Proszę podać imię najlepszej koleżanki, kolegi wnuczka:

5. Na wakacje chciałby pojechać:
a) w góry,
b) nad morze,
c) na egzotyczną wycieczkę na Hawaje.

6. Prezent urodzinowy, z którego najbardziej cieszyłby się wnuk to:

7. Podczas zabaw na podwórku najchętniej:
a) jeździ na rowerze,
b) gra w piłkę,
c) bawi się z rówieśnikami.

Czy to mój wnuczek /wnuczka/? – dziadkowie z zamkniętymi oczami rozpoznają wnuka lub
wnuczkę dotykając głowy.

Dziadkowie, którzy najlepiej poradzą sobie z wykonaniem obu zadań otrzymują tytuł oraz dy-

plom SUPER DZIADEK – SUPER BABCIA.

Maria Draheim

Szkoła Podstawowa Nr 2

w Gnieźnie


