DZIEŃ BABCI I DZIADKA
1. Dzieci przygotowują uroczyste przyjęcie, nakrywają do stołu, przygotowują
napoje. Dzień wcześniej wraz z wychowawcą przygotowano dekorację ( w całej
klasie na niteczkach pod sufitem powieszone są serduszka, na ścianie ogromne
serce z napisem Dzień Babci, Dzień Dziadka)
2. Gdy przygotowania są już zakończone dzieci bawią się w kole oczekując na
gości, są swobodne i zachowują się spontanicznie. Gdy pojawia się babcia lub
dziadek dzieci prowadzą gościa na wyznaczone miejsce. Później wracają do
zabawy, gdy są już wszyscy goście jedna z dziewczynek zaczyna mówić.

DZIECKO I
Babcia moja tam siedzi ( macha ręka i woła do babci).
Uśmiechnij się do mnie!

DZIECKO II
Dziadek mój też przyszedł ( wygląda przez ramię dziecka i radośnie woła).
Siedzi tam daleko.

RAZEM DZIECKO I i II
Babciu, dziadku prosimy uważajcie,
bo coś dla was będzie!

DZIECKO III
Chcemy dziś uczcić swych rodziców mamy,
Więc część oficjalną właśnie zaczynamy.
Ponieważ na to święto mamy wolną lekcję,
Niech nam państwo pozwolą wygłosić prelekcję
Babcie, jak wszyscy wiemy, to bywają różne:
Są na przykład babcie domowe i babcie podróżne.

DZIECKO I
Moja pokrzyczy czasem, przyznaję niestety,
Ale wprost fenomenalne robi mi omlety.

DZIECKO II
Moja ciężko pracuje, gotuje i sprząta.
Pierwsza wstaje raniutko.
Cały dzień się krząta.

DZIECKO IV
Moja babcia jest jeszcze prawie całkiem młoda.
Chodzimy na wycieczki, czy deszcz, czy pogoda.
I pływamy z nią razem, ja się chwale babcią.
Bo z nas wszystkich ma ciągle najlepszy czas żabką! (I. SUCHORZEWSKA)

Dzieci śpiewają piosenkę
„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. ·
DZIECKO V

Dziadku, dziadku, czy to ty?·Cos na twojej głowie lśni!

DZIECKO VI
Nie wszystkie babcie lubią walczyki,
nie wszystkie noszą stare kolczyki.
Nie wszystkie babcie mają po sto lat,
dla niejednej babci wesoły jest świat.
Niektóre babcie, przyznacie sami,
zatańczą disco razem z dziadkami.
I ja chcę bardzo mocno wierzyć w to,
że tak tańczyć będą, lat przynajmniej sto.
DZIECKO VII
W ogrodzie mojej babuni
Śmieją się astry i róże.
A ja wiem dobrze, że babcia
jest jedną z najlepszych wróżek.
Gdy babcia piecze mi ciasto,
ja skradam się na paluszkach.
Potem je zjadam ze smakiem
Do ostatniego okruszka.
Lubimy siadać przy oknie,
gdy dzień już powoli gaśnie.
Babcia tak pięknie czaruje
I opowiada mi baśnie. ( W. PRÓCHNIEWICZ)

Piosenka „ U babci jest słodko”
1. Kiedy tata basem huknie,·Kiedy mama cię ofuknie,·kiedy patrzą na człowieka
okiem złymto do kogo człowiek stuka, gdzie azylu sobie szuka.
To do kogo, to do kogo tak jak w dym.
Refren
U babci jest słodko,
świat pachnie szarlotką.

No proszę zjedz jeszcze ździebełko.
I głowa do góry,
odpędzę złe chmury
i niebo zamiotę miotełką.
Nie ma jak babcia,
jak babcię kocham
bez babci byłby kiepski los.
Jak macie babcie 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 nad światem
Już świeci jak złoty samowar.
2. Wszystkie wnuki, nawet duże
Nawet takie po maturze
Nawet takie z długą brodą aż po pas
-niech do babci biegną z kwiatkiem
i zaniosą na dokładkę
tę piosenkę, która śpiewa każdy z nas.
Refren
(W. CHOTOMSKA)
DZIECKO VIII
Kiedy babcia była mała
To sukienkę i fartuszek
Krótki miała
Małe nóżki, chude rączki
I lubiła jeść cukierki oraz pączki.
I co,i co, że babcia nam urosła,
Że lat ma trochę więcej
Niż ja i brat i siostra.
To ważne, że mam babcię,
Że bardzo ją kocham i śpiewać lubię z nią
DZIECKO IX
A gdy dziadek był malutki,
To nie nosił adidasów, tylko butki.

Nie miał wąsów ani brody
No i nie chciał jeść marchewki, tylko lody.
I co, i co, że dziadek urósł trochę,
Że lat ma więcej niż dwa plus trzy plus osiem
I co, i co, to ważne, że mam dziadka,
Że bardzo kocham go i lat mu życzę sto.
DZIECKO X
Dawno temu babcia z dziadkiem
w piaskownicy się kłócili o łopatkę
Dziś na spacer idą sobie,
A gdy wrócą, ja im kawę pyszną zrobię.
I co, i co, że trochei namurośli,
Że nie są dzieciakami,
Że ważni z nich dorośli
I co, i co, to ważne, że są z nami
Niech żyją długi czas i zawsze lubią nas.
DZIECKO XI
Babcia ma święto to babci dzień
A ja pamiętam o tym
Kwiatki jej dam, buzi jej dam
Słonko zaświeci złote
Babcia ma święto to babci dzień
Obrazek jej namaluje
Wezmę w rączkę swa jej dłoń
Serdecznie ucałuję
Babcia ma święto to babci dzień.
Śmiejemy się wesoło
A babcia, choć ma dużo lat
To tańczy z nami w koło
DZIECKO XII
Styczeń jest, zimno mi
Dzwonię do babci drzwi
Kwiatki trzy oraz magnetofon

mam od mamy
Babciu cześć!
Zdrowia moc życzę ci
Słońce już poszło spać.
Rano chce wcześnie wstać
Księżyc na niebie granatowym
Jasno świeci.
Babci dzień kończy się
Tańców dość, ale chce
Jeszcze raz babci mojej
Życzeń dać bukiecik.

WSZYSCY
Miauczy kot
szczeka pies
moja babcia fajna jest.
Miauczy kot
szczeka pies
i mój dziadek fajny jest.

DZIECKO I
Tak mnie przekrzykujecie,
Że milczę rad - nierad.
Może mi pozwolicie
Dokończyć referat?
Babcie są rozmaite,
jak tu powiedziano.
Lecz właściwie czują
zupełnie to samo.
To samo je cieszy,
to samo raduje.
Nasz pocałunek, uśmiech
i słowo dziękuję.
Teraz razem wołajmy:
Niech nam żyją babcie
Niech nam żyją dziadkowie!!!
(I. SUCHORZEWSKA)
3. Dzieci wręczają prezenty babciom i dziadkom ( są to własnoręcznie wykonane

pudełeczka na drobiazgi, laurki oraz serduszka na patyczku ), po czym siadają
obok nich.
4. Dziadkowie opowiadają dzieciom o ich szkolnych latach.
5. Dziadkowie odszukują własnych portretów, które wiszą na macie i zabierają
je w prezencie ze sobą.
6. Po zakończonej uroczystości dzieci wraz z wychowawcą przystępują do
porządkowania sali.

Opracował i przeprowadził w klasie III mgr Sławomir Świeczkowski

UWAGI:
Na zaproszenie dzieci( dzieci tydzień wcześniej samodzielnie wykonały i
wręczyły zaproszenia) odpowiedziało bardzo wiele babć i dziadków( przyszło 15
osób). Cieszy fakt, że tak duże było zainteresowanie przygotowaną przez nas
uroczystością, że dziadkowie znaleźli czas dla swoich wnucząt, gdyż częstokroć
są oni najważniejszymi ludźmi w życiu dzieci. Spotkanie wywołało wiele
wzruszeń i pozytywnych wrażeń. Bardzo zaskoczył mnie fakt, że dzieci zostały
bardzo pochwalone i w nagrodę za przygotowanie tak wspanialej uroczystości
obdarowane cukierkami.

