
KWIATY DLA BABCI I DZIADKA

INSCENIZACJA Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA POŁĄCZONA Z
POWITANIEM NOWEGO ROKU

Na scenie kotara ,a na niej napis DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA. Wokół napisu kwiaty
z papieru. Dzieci ustawione w półkolu. Uczniowie przedstawiający miesiące ozdobieni
zgodnie z przedstawianym miesiącem. Nowy Rok – w kapeluszu z napisem roku.
Z boku nakryty stolik , a na nim – filiżanki , czajniczek, na talerzyku ciasteczka, obrus.

Data: 2001-01-18
Czas trwania : 45 minut
Miejsce : stołówka szkolna

PRZEBIEG SPOTKANIA

1. POWITANIE

Dzień dobry państwu! Dzisiaj mamy 21 stycznia. Imieniny obchodzą Agnieszka i Jarosław ,
ależyczenia składamy nie tylko solenizantom. Dzisiaj mają też święto wszystkie Babcie ,
a jutro pamiętajmy o Dniu Dziadka. Mamy nadzieję , że żadne z wnucząt o tym nie zapomni.
Wszystkie kochane babcie i Dziadków zapraszamy z okazji ichświęta na wysłuchanie
przygotowanego specjalnie dla nichnaszego programu artystycznego.

2. PIOSENKA pt.: „Choineczka”

1. Choineczka mała 2. Patrzcie ile cacek
w izbie zapachniała pięć złoconych kaczek
srebrnym szkiełkiem ptaszki , straszki
świecidełkiem białe ważki
do dzieci mrugała. Z piernika cudaczek.
Srebrnym szkiełkiem Ptaszki , straszki
świecidełkiem białe ważki
do dzieci mrugała. Z piernika cudaczek.

2. WIERSZ pt. : Nowy Rok

Nowy rok – porażyczeń, Wszystkim Babciom Nowa Jesień
A więc z życzeniami niech pogodne dni przyniesie
Wszystkie wasze wnuki Bezdeszczowe , bezmarkotne
Stoją tu przed wami. Jak w dzienniczkach naszych stopnie.

Dziadkom zaś niech Nowa Zima
Srebrne gwiazdki poprzypina
Z taką gwiazdką każdy Dziadek
Pójdzie jak na defiladę
Białym parkiem razem z nami
Na spotkanie z gołębiami.



3. PIOSENKA pt.: „STRYJKOWIE” (na melodię Zasiali górale)

Przybyli z daleka stryjkowie,stryjkowie
Pytają chłopaka o zdrowie , o zdrowie.
Pytają czy mądry i duży i duży,
Czy gotów do długiej podróży, podróży.

Ci stryjkowie to dwanaście miesięcy ,miesięcy
Przyjechali,żeby dary doręczyć, doręczyć,
I przywieźli pozdrowienia od taty , od taty
Więc im nalej Nowy Roku herbaty, herbaty.

INSCENIZACJA „ DWUNASTU BRACI ‘’

AUTOR

Przedstawiam Wam , mili widzowie,
Dwunastu sylwestrowych braci ,
Każdy tu coś o sobie powie .
Rzuci słówko lubżarcik.

STYCZEŃ

Rozpoczynam Nowy Rok!
Jestem styczeń lodowaty.
Styka się mój pierwszy krok
Z grudniem. Rzeźbię mrozu kwiaty.

LUTY

Ja mam lodowate kły!
Kłaniam się futrzaną czapą.
Jestem luty , czyli zły.
Leczślizgawki robię za to !

MARZEC

A ja marzec , skaczę hop!
Sypnę śniegiem , słońcem błysnę!
Lubię towarzystwo srok
I uwalnia z lodu Wisłę.

KWIECIEŃ

Mnie obchodzi każdy kwiat !
Grzeję słońcem lepkie pąki.
Budzę wiosnę, budzę świat.
W przebiśniegów dzwonię dzwonki!



MAJ

Ja – to sama radość ! Maj!
Zamiast serca mam słowika.
Jeśli flecik masz , to graj !
Burza kwiatów i muzyka .

CZERWIEC

Ja przynoszę przecież Wam,
Gdy przekwitną już akacje,
Swój czerwcowy , piękny dar.
Domyślacie się ? Wakacje!

LIPIEC

Teraz słońce – teraz ja!
Kwitną lipy na potęgę.
Lipy w słońcu, w lipach gra
Pszczół kapela złotym brzękiem.

SIERPIEŃ

Kiedyś w zbożu dzwonił sierp,
Stąd się wzięło moje imię.
Sierpień sierpów, rżyska stert,
Choć dziś kombajn polem płynie.

WRZESIEŃ

Dla mnie w lesie kwitnie wrzos.
Złotą jesień rozpoczynam!
Borowików pełen kosz,
Babie lato – chmurka sina.

PAŹDZIERNIK

Na październik teraz czas!
Hej , paździerze ! Len, konopie!
Rudy jest liściasty las,
A kto żyw ziemniaki kopie.

LISTOPAD

Wiatr za liściem niesie liść,
Leci złotych liści chmura.
Niedźwiedź musi już spać iść,
Więc w stos liści daje nura.



GRUDZIEŃ

Błoto marznie w tysiąc grud.
Stąd się bierze miesiąc grudzień.
Brzęczą łyżwy – chrzęści lód,
Tulą się do pieców ludzie.

AUTOR

Teraz wszyscy razem , jak ich jest dwunastu,
Mają Wam coś do powiedzenia,
Zanim zbiorą się do odjazdu –
Złożą Wam noworoczneżyczenia.

MIESIĄCE (razem)

Szczęśliwego Nowego Roku!

Jerzy Kierst

PIOSENKA „ Idzie Nowy Rok ‘’

Przezśnieżyce ,przez zamiecie,
Poprzez wiele gór i mórz.
Idzie Nowy Rok poświecie
Do nas także przyszedł już. Witaj , witaj Nowy Roku
Idzie Nowy Rok poświecie, Czekaliśmy tu cierpliwie
Do nas także przyszedł już, niech twoje rządy będą
Do nas także przyszedł już. Mądre i sprawiedliwe.

WIERSZ „ Nowy Rok’’

Ledwo zacząłem rządy, już słyszę co rok:
Jaki to będzie rok?, Co przyniesie ten rok?
A to przecież , kochani moi , mówiąc szczerze
Nie ode mnie, lecz od was zależy.
Więc ja Wam życzę, żeby w waszej szkole,
W Polsce, w całymświecie, radosne były oczy
Dzieci, byście ludzieżyli mądrzej i spokojnie,
Żeby nikt już nie ginął na wojnie,
Żeby wszystko to co robią dorośli,
Brało się z piękna, prawdy i miłości.
Wtedy jak szeroki i jak długi ziemski glob
Wszyscy powiedzą o mnie: to był dobry rok!

WSZYSTKIE DZIECI STOJĄ W PÓŁKOLU I ROZMAWIAJĄ ZE SOBĄ.



٭ Wszystko gotowe w dzbanku paruje herbatka,
czekamy tylko na Babcię i Dziadka.

٭ Babcia często przyjeżdża do nas,
przynosi nam pestki z dyni i winogrona.
Bierze nas na kolana ,albo na ... ptysie (lody)

٭ I nigdy nie dręczy nas pytaniami:
-dlaczego bazgrzemy w zeszycie
-dlaczego drzemy spodnie
-czemu jesteśmy tacy nieznośni
albo zanadto spokojni

-dlaczego gubimy guziki, piórniki oraz czapki
-dlaczego nie jemy szpinaku
-dlaczego psujemy zabawki

٭ Babcia nie pyta nas o to
i za to,że taka jest właśnie,
uśmiechnij się do niej-
najweselej, najjaśniej.

٭ A kto opowie o dawnych latach?
Tych lat naocznyświadek.
Jak kraj nasz rośnie,
Opowie nam – nasz dziadek.

٭ Otworzy serce
kieszeń otworzy,
podsunie czekoladę
z Twoich sukcesów
zawsze się cieszy
Kto ? No , wiadomo – Dziadek !

Pukanie do drzwi – wchodzą Babcia z Dziadkiem ( uczniowie przebrani)

٭ DZIADEK

Kochane dzieci , za zaproszenie dziękujemy.
Bardzo z Babcią się cieszymy,
Że nasześwięto z wami spędzimy.

٭ UCZEŃ (stół nakryty , dzbanek, filiżanki 0

Kochana Babciu , Kochany Dziadku
Z okazji święta, na poczęstunek chcą
Was zaprosić wnuczęta.

( Babcia z Dziadkiem siadają do stołu. Dziewczynka nalewa herbatkę)



BABCIA

Mam ze sobą pewną książkę,
Grubszą , cenniejszą od innych
to stary , spięty klamrą
album rodzinny.

(Babcia otwiera album: wskazuje różne zdjęcia )

Tu mama! Z mysim ogonkiem....
Kiedy dziewczynką była
Tu ja! W fartuszku , w mundurku
Tak do szkoły chodziłam
Tato w wojskowym mundurze.
-był wtedy naćwiczeniach
Dziadek? Z fajką.....
W dymie i we wspomnieniach.

(Słychać pukanie , wchodzą dwie dziewczynki)

٭ Cześć dziewczyny ! Mamy dzisiaj gosci.
Piękneświęto obchodzimy
Naszą Babcie i dziadka gościmy.

٭ My też bardzo się spieszymy,
długo tu nie zabawimy ,
bo do naszej Babci wieczorem idziemy,
piękne kwiaty ze sobą weźmiemy
i złożymy najlepszeżyczenia.

٭ Nasza Babcia jest jeszcze
prawie całkiem młoda.
Chodzimy na wycieczki
Czy deszcz , czy pogoda.
Chociaż pokrzyczy czasem
Przyznaję , niestety
Za to fenomenalne
Robi nam omlety.

PIOSENKA „ PIOSENKA DLA BABCI ‘’

Były raz kotki dwa
Jak w znanej piosence
Nuci nam o nich wciąż
Nasza babuleńka

Tysiąc pieśni babcia zna
I przecudnych bajek sto



Babciu dziś święto Twe,
Przyjmij od nas kwiatów kosz.

W lesieżył straszny wilk
Stała mała chatka
Bajkę jak srebrną nić
Snuje znowu babcia.

٭ Nie ma jak babcia,
jak babcię kocham-
bez babci byłby kiepski los
jak macie babcię ,
to się nie trapcię
bo wam nie spadnie z głowy włos

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

٭ Z okazjiŚwięta babci
ja dzisiaj babcię nauczę
jaka powinna być wnuczka
i jaki powinien być wnuczek.

٭ Po pierwsze proszę Babci –
ja już od dawna uważam,
że nic tak wnucząt nie zdobi,
jak piękny uśmiech na twarzach.

٭ Po drugie – z czajnikiem w ręku
również jest wnukom do twarzy
każdy doroślej wygląda,
kiedy herbatkę parzy.

٭ Po trzecie- chociaż wnuczek
czasami szklankę stłucze,
przy myciu naczyń także,
ślicznie wygląda wnuczek.

٭ Włóż babciu nową sukienkę!
Niech Cię uczesze fryzjer!
Posłuchaj ,Babciu radia!
Obejrzyj telewizję!



٭ Wszystkie wnuki nawet duże,
Nawet takie po maturze
Nawet takie z długa brodą aż po pas.
Niech do Babci lecą z kwiatkiem i
Zaniosą na dokładkę tę piosenkę
Którą śpiewa każdy z nas.

PIOSENKA „ Czerwone serduszko”

Czerwone serduszko
Po stole się toczy
Kocham moją babcię
Co ma czarne oczy.

Babciu kocham cię
Babciu kocham cię 2 razy
Oj moja babuniu
Jak ja kocham cię

Kocham moją Babcię
Najwięcej naświecie
Bo ona z kwiatuszków
Mały wianek plecie.

٭ Kochana Babciu!
Dziś święto Twoje
Przyjmij w prezencie
Serduszko moje
Niech ono powie,
Że Cię miłuje
Za wszystkie psoty
Dzisiaj całuje.

٭ babcie bywają różne,
lecz każda pamięta
że jednakowo zawsze
kochają wnuczęta
To samo je cieszy,
To samo raduje:
Nasz pocałunek, uśmiech
I słowo......
Dziękuje!

٭ Wszystko milsze jest lepsze, ciekawsze
kiedy w domu ma się-
na zawsze taką dobrą, najukochańszą Babcię.



٭ Czego Ciżyczyć mam, babuniu droga?
Już wiem!
To milsze będzie niż kwiatek:
Obyś miała zawsze ten uśmiech błogi
I żyła nam zdrowo jeszcze sto latek.

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

٭ Nasza Babcia umie tyle ,
że uwierzyć trudno w to.
Czego dotknie się na chwile
Jak w zegarku będzie szło.
Babcia jest jak dobra wróżka,
Co otwiera bajkom drzwi,
Bo gdy kładzie nas do łóżka,
Mamy potem piękne sny
Babcia wszystko zrobi dla nas ,
Z jej pomocy każdy rad.
Babcia strasznie jest kochana,
więc niechżyje nam sto lat !

٭ Niech wiosną dla was kwiaty zakwitają
a latem ptaki wesołe piosenkiśpiewają
dla was liści jesienią złotych nazbieramy
bo my – wnuczęta – bardzo was kochamy! (wszyscy razem)

٭ Odśpiewanie „Sto lat’’- wręczenie upominków

٭ Niespodzianką jestŚwięty Mikołaj z upominkami dla babci i dziadka.




