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SCENARIUSZ PROGRAMU ARTYSTYCZNEGO Z OKAZJI
DNIA BABCI I DZIADKA

Kochane babcie, kochani dziadkowie, witamy Was wszystkich bardzo
serdecznie na tak ważnej uroczystości jaką jest Dzień Babci i Dziadka. My
dzieci jesteśmy Wam bardzo wdzięczne za waszą miłość, wyrozumiałość, za to,
że mamy się gdzie schronić, gdy mama czy tata na nas się gniewają. Wiemy,że
u babci i dziadka możemy czuć się zawsze bezpiecznie i szczęśliwie. Chcąc
wyrazić naszą wdzięczność posłuchajcie co przygotowaliśmy z okazji Waszego
święta.

Wiersz Jadwigi Jałowiec pt.„ Twoje rodzinne drzewo”

Twoje rodzinne drzewo
wyrasta z ziemi zielonej.
Twoje rodzinne drzewo
Wyrasta z ziemi polskiej.
twoje rodzinne drzewo
Ma tyle lat,
że trudno zliczyć.
Ty jesteś małą gałązka,
na której listków osiem.
A twoja młodsza siostra
dopiero listki dwa.
Ojciec, mama wcześniej dziadkowie
tworzą mocne gałęzie.
Nie złamie ich wiatr.
Pradziadek-pień drzewa,
twoje rodzinne drzewo
ma wiele razy prapra...
Rodziców i dziadków znasz,
od nich się uczysz
świat rozumieć.
A co wiesz o swych prapra...
schowanych w rodzinnym albumie.
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Piosenka „Babcia”

Ref. Ja nie lubię chwalić się
Ale jedno powiem Wam
Że najlepiej babcię mieć
Właśnie taką jak ja mam
A kto słuchać chce
ten się dowie,że

I. Moja babcia jest najlepsza, Bo ja wolę powiem szczerze,
bo pierożki lepić chce. biegać z pieskiem na spacerze.
Bardzo lubię babci pieska,
który razem z babcią mieszka.
Gdy idziemy na spacerek,
babcia bierze mój rowerek.

II. Moja babcia jest najlepsza, Ale zdaję sobie sprawę,
bo ma dla mnie dużo czasu. że na pewno się poprawię.
Babcia nigdy się nie gniewa,
nawet gdy nie jestem grzeczna.
Może chowa mnie pod kloszem,
daje wszystko o co proszę.

III. Moja babcia jest najlepsza, Wszystkim powiem tak otwarcie,
bo zna dużo pięknych bajek. Że najbardziej kocham babcię.
Narysuje dla mnie wszystko,
nawet małą pszczółkę Maję.
Zebrę, słonia, wróbla, kotka,
zaraz będę dla niej słodka.

Bardzo lubiłam, gdy moja babcia czytała mi bajki. Babciu poczytasz nam
trochę?(dziecko przebrane za babcię czyta fragment Kubusia Puchatka).
Babciu, dziękujemy Ci. Wiesz, a my dla Ciebie zaśpiewamy piosenkę o Misiu
Puchatku.
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Piosenka „Marzenia Misia Puchatka’’

1 Znają z książek mnie dzieciaki, najsławniejszym jestem misiem.
Bardzo lubię słodki miód, gdy poczuję w brzuszku głód.

Marzę o tym, by na drzewie był wspaniały ul,
By z pszczołami zgodnieżyć, z plastrów torcik mieć.

REFREN

Dziś w miodowym jest humorku Miś Puchatek
On potrafi wejść na drzewo po przysmaczek.
Czasem jednak z niego spada jak ten głaz,
Gdy go gonią pszczółki wszystkie wraz.

2 Lubię bardzo sobieśpiewać, sweśpiewanki i mruczanki.
Kiedy coś nie wiedzie się, zapominam,że mi źle.
Lecz nie martwcie się maluchy, radę sobie dam.
Kiedy czuć w pobliżu miód, zjeść go lubię sam.

Myślę, że czas na wspomnienia o naszych babciach i dziadkach.

Wiersz Hanny Zielińskiej – Szary dzień

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 dzień.
Strzepnie z szarej kanapy,
Szary smutek przegna jednym ruchem ręki!
I pogłaszcze szare kocie łapy.
Powie:- Znamy takie ładne piosenki!

Wiersz Anny Kamińskiej –Babcia

Babcia to są miłe ręce, Babcia to bajka której nie znam
Książka, herbata słodka, Pudełeczka, perfumy, włóczka,
Śmieszne słowa w dawnej piosence, Babcia to mama mojej mamy.
Suknia dla lalki i szarlotka. A ja jestem wnuczka
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Wiersz Barbary Lewandowskiej - 22 Stycznia, Dzień Dziadka

Zimowy srebrny żeby wiosną na łące
Dzień Dziadka Godziny Dziadka obchodzić!
nie zna piosenek skowronka, Obejdziemy dokoła bratka,
wiosennego słonka, macierzanki, mięty,
zapachu polnego kwiatka. rumianka....
Dlatego my z Dnia Dziadka, A dzisiaj ucałujemy dziadka
pożyczymy kilka godzin i przewieźmy, choć kawałek,

na sankach.

Piosenka Arki Noego- „Nie boję się ....”

Nie boję się, gdy ciemno jest dziadek za rękę prowadzi mnie – 2 razy
Czasem się martwię, czegoś nie umiem
Ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz
Śmieję się głośno, kiedyżartujesz
Bardzo Cię kocham i potrzebuję.

Wiersz Zbigniewa Rossa – Dziadziuś

Dziadziuś, dziadziuś, weź mnie za rękę, Idąc z tobą, czuję jak rosnę
chodźmy na spacer. z każdym krokiem
Tam za oknem tysiąc spraw rośnie, w niebieskich trampkach
które chciałbym zobaczyć, dotknąć. kochany mój wielkoludzie,
Tam za oknem tysiąc spraw rośnie, czarodzieju o oczach
a może i dwa tysiące. Niebieskich.
Dziadziuś, dziadziuś, na twoim wąsie Gdy wrócimy na obiad do domu,
od ucha do ucha kołysze się uśmiech. Twoją szyję rękami obejmę.
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Wiersz Marii Terlikowskiej – Nasza babcia

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

Wiersz Tadeusza Chudego – Przyszła do mnie Babcia

Przyszła do mnie Babcia I wtedy tak spojrzała
ze starej fotografii, łagodnie i słonecznie,
a za nią jej kredens, że znów jak dawniej
i krzesło i dwie szafy. stałem się dzieckiem.

Przysiadła obok -Co powiesz wnusiu?
na chwilę jak ptak, pytała mnie przez sen,
a u stóp miała i ja nagle tak głośno,
swój ogród i sad. Aby wszyscy słyszeli

zawołałem:
-Babciu, kocham Cię!

Babcia i Dziadek to takie dobre dusze, które zawsze mają dla nas czas, chętnie
się z nami bawili, kiedy byliśmy jeszcze mali. Może teraz Wy pobawicie się z
nami? Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Piosenka – Być wesołym to wiesz....
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Być wesołym to wiesz, klaśnij też, być wesołym to wiesz, klaśnij też, być
wesołym to wiesz i pokazać nam to chcesz, być wesołym to wiesz, klaśnij też.
Być wesołym to wiesz, klepnij się, itd.
Być wesołym to wiesz, tupnij też, itd.
Być wesołym to wiesz, krzyknij też, itd.
Być wesołym to wiesz, wszystko zbierz, itd.
(podczasśpiewania wszyscy wykonują ruchy, o którychśpiewają)

Wiersz Barbary Lewandowskiej- Dni z Babcią

Babcia po kuchni się krząta. Tata pretensje ma do mnie.
Z garnka wyjrzał pachnący obłok. Mama milczy jak zimna ryba.
- Babciu, ostrugam marchew, - Babciu, a ty się do mnie
pobędę z tobą! uśmiechniesz chyba?

Babcia przegląda gazetę. Bolą mnie uszy i głowa.
Ja rysuję w kącie obrazek. Z nosa cieknie jak z siedmiu kranów
- Babciu, przy jednym stole -Babciu, opowiedz bajkę
posiedźmy razem. i do snu zanuć

W szkole nie poszło jak trzeba. Idzie mróz w butach skrzypiących.
Może wyrwać kartę z zeszytu? Wiatr się wspina do nas po rynnie.
-Babciu, pociesz mnie trochę, - Babciu, może się boisz?
do serca przytul. Nie bój się przy mnie!

Wiersz Ludmiły Maria ńskiej- Wszystko dla Babci.

Po domu chodzi babcia Nawet, gdy stłucze się szklanka,
w fartuchu, w zielonych kapciach. mówi: A to niespodzianka!
Sprząta, kwiatki podlewa Stłukło się, bo było szklane.
i nigdy się nie gniewa. Przynieś szczotkę i już pozamiatane.

Za to,że jesteś taka,
kupię ci Babciu, lizaka.
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Wiersz Ewy Skarżyńskiej- W białym sadzie

W białym sadzie strojnym w sople Dobre serce,
i śniegu kobierce, z kosmykiem włosów siwych
zatrzymało się na chwilę jak szron na jabłoni
dobre serce. Czy wracasz od swych wnucząt,
Przysiadło na ławeczce czy też spieszysz do nich?
zmęczone troszeczkę....

Piosenka Mirosława Jędrysika – Mamo ty serce mi dosz
(zmiana wyrazów: matka- babcia, ojciec- dziadek)

Wiersz Doroty Gelner – Dla dziadka

Dziadku, Dziadku, czy to ty? To nie fotel tylko tron!
Coś na twojej głowie lśni. I w ogóle i w szczególe
To korona! Słowo daję! jesteś Dziadku dzisiaj królem
Przecież znam korony z bajek! Pytasz, co to za zagadka?
Czy to fotel? Ale skąd! To po prostuświęto Dziadka!

Wiersz Henryka Piotrowskiego- Dziadek

Mój Dziadek wie prawie wszystko. Jak piękna książka dla dzieci
Umie gwizdać jak kos, Dziadek sto bajek zna.
Ma duże okulary i długi siwy wąs. Gdy jestem już trochę śpiąca,
Potrafi z kawałka drewna a w domu cisza i mrok
Wystrugać lalkę i psa. Bierze mnie na kolana

i mruczy jak kot.

Wiersz Anny Kamieńskiej- Mój Dziadzio

Mój Dziadzio jest dobry. Patrz Dziadziu zepsuł się księżyc!
Mój dziadzio wszystko naprawia: Niedawno był okrągły, a dziś jest
Gdy się zepsujeświatło albo maszyna cały, wyszczerbiony.
do szycia, albo dzwonek przy drzwiach. Napraw księżyc dziadziu !
Mój Dziadzio umie zrobić latawca,

a nawet łuk i strzały.
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Mój Dziadek nauczył mnie grać na skrzypcach, chciałabym teraz zagrać dla
wszystkich Dziadków.(dziecko gra dwa utwory na skrzypcach)

Wiersz Bożeny Maściwujewskiej- Babcine gospodarstwo

Babcia mojego taty- Najmilsze są na pewno
czyli moja prababka- puszyste króliki,
ma mały domek na wsi angorki o oczkach
i sad, a w nim jabłka, niby koraliki.
czereśnie, wiśni trochę A przed domem Babci,
i mnóstwo gruszeczek. drewnianym i starym,
Te gruszki są malutkie, rosną piękne, wielkie,
cierpkie, ale przecież – kolorowe malwy.
wszyscy lubią je bardzo. Lubię tu przyjeżdżać,
Jeśli dobrze pamiętam, biegać po ogrodzie.
nazywa się je tutaj- Mogłabym tu zresztą,
gruszki- mangorzęta. Przebywać na co dzień,
Jest też u Babci kotek tak lubię wszyściutkie
i są dwa prosiaki, prosiaczki, króliczki,
stadko kurek i kaczek ten ogródek i kwiaty
i inne zwierzaki. prababci Ludwiki.

Wiersz Wojciecha Próchniewicza- Babcia

Babcia ma srebrne włosy W ogrodzie naszej Babci,
Z księżycowegoświatła wśród kwiatów zadumanych,
I mówi drżącym głosem gonimy młode lata,
O pogubionych latach. Śmiejemy się, śpiewamy.
A w oczach babci jasno,

Na stole pachnie ciasto
i stygnie nam herbata,
a w oczach babci jasno,
choć czas tak wiele zatarł.
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Wiersz Henryka Sekulskiego- Co urosło

Znowu lato. Na wieś jadę. Urósł Burek. Szczeka głośniej.
Uśmiecha się do mnie z okna Kot- i wyżej skacze.
I rękami macha dziadek. Tylko, Dziadku, ty nie rośniesz.
Woła: Jak urosłaś Powiedz co to znaczy?

Tak, urosłam, oczywiście. Więc nastroszył wąsy dziadek
Ale nie dopędzę drzew, i pokręcił, bo od wiosny
co rosną dużo wyżej, sam nie podrósł wcale,
traw, co rosną prędzej. ale wąsy mu urosły.

Wiersz Ireny Landau – Oczy

Każda Babcia ma wnuki- Zwykle można w nich czytać,
bo gdy się ich nie ma, a potem napisać
nie jest się wcale babcią, historię waszej babci długą i zawiłą.
tylko starszą panią. Spróbujcie, lecz wiem o tym,
Popatrzcie w oczy babci. że wam będzie trudniej,
Co w nich zobaczycie? bo przy was w oczach babci widać
Może ma inne oczy, tylko miłość.
gdy na nią patrzycie

Wiersz Doroty Gelner- Dla Babci

Siadaj Babciu, siadaj blisko. Z lodu broszkę i korale,
Zaraz Ci opowiem wszystko. Iśniegowe cztery szale.
Prawie całą noc nie spałam, Dziesięć czapek wśnieżną kratkę
Bo prezenty wymyślałam. I lodową czekoladkę.
Na kanapie się kręciłam Jak nie będzie Ci smakować,
Aż dla ciebie wymyśliłam: to mnie możesz poczęstować!

My też dla Was coś przygotowaliśmy, ale najpierw chcielibyśmy Wam złożyć
życzenia: zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz dużo miłości od wnuków i dla
wnuków. Dla wszystkich babć i dziadków piosenka.
Piosenka – Zawsze tam, gdzie Ty
Wspólny śpiew- Sto lat, wręczenie prezentów.

Scenariusz opracowała mgr Maria Mielczarek


