
DZIEŃ BABCI I DZIADKA 2022 r. – SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI 
(opracowały: mgr Jadwiga Majewska i mgr Lidia Majewska)

Piosenka: Pada śnieg

1) Poprzez białe drogi z mrozem za pan brat
pędzą nasze sanie szybkie niby wiatr.
Biegnij koniu wrony przez uśpiony las,
my wieziemy świerk zielony i śpiewamy tak:

Ref.: Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań,
co za radość, gdy saniami tak można jechać w dal!
Gdy pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań,
a przed nami i nad nami wiruje tyle gwiazd.

2) Biegniesz biała drogo nie wiadomo jak,
nie ma tu nikogo, kto by znaczył ślad.
Tylko nasze sanie, tylko szybki koń,
tylko sanki roześmiane i piosenki ton.

Ref.: Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań
co za radość, gdy saniami tak można jechać w dal!
Gdy pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań,
a przed nami i nad nami wiruje tyle gwiazd.

Głosy dzwonków słychać wszędzie
Zaraz Zima tu przybędzie!

Idzie zima, Pani Zima,
Nikt jej chyba nie zatrzyma.
Białym śnieżkiem sypie wkoło,
Żeby było nam wesoło.

Idzie zima, Pani Zima,
Lodem wszystkie rzeki ścina.
Drzewa i dachy maluje,
Białej farby nie żałuje.

Droga Pani Zimo,
Sypnij trochę śniegu,
Żeby nam saneczki
nie stanęły w biegu.
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Piosenka i taniec: Biały walczyk

1) Hej, biały walczyk, hop, hop, hop, 
zając na śniegu znaczy trop. 
Zając na śniegu pomyka, 
a my tańczymy walczyka. (bis) 

2) Saneczki z góry wiozą nas, 
wiatr pogwizduje, szumi las. 
A nasze ptaki z karmnika 
tańczą białego walczyka. (bis)

3) Hej biały walczyk, baczność! Start! 
Dzieci do sanek i do nart! 
Sikorka prosi czyżyka, 
tańczmy białego walczyka. (bis)

Jestem zima, Zima biała,
śnieg dokoła rozsypałam.

Dziś dzień szczególny,
bardzo radosny
chociaż zimowy,
a nie dzień wiosny.

Każdy też o tym 
dobrze pamięta.
że dzień jest jeden,
ale dwa święta.

Dziś dla babci słońce mamy 
I całuski dla dzidziusia. 
Dziś życzenia wnuczek składa
I piosenki śpiewa wnusia. 

Aby babcia i dziadziunio
w zdrowiu długo żyli. 
Aby uśmiech dla nas mieli 
w każdej wolnej chwili.
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Piosenka:   Zimowe słonko  

1) Zimowe słonko wesoło patrzy
I ciepły uśmiech posyła babci. 

I ja też babciu mam dziś dla Ciebie,
Uśmiech jak słonko jasne na niebie. (bis)

2) Do dziadka słonko też się uśmiecha,
A wnuk z radością na dziadka czeka.

I ja też dziadku mam dziś dla Ciebie,
Uśmiech jak słonko jasne na niebie. (bis)

Tu nie trzeba o nic pytać: 
Babcia skarbem jest – i kwita 
(Babcia oraz jej obiadek, 
A pilnuje skarbu… dziadek).

Mama taty – babcia Róża 
Jest puchata i nieduża, 
Umie robić kluski z mączki 
I przepyszne z różą pączki.

Dziadek głaska ją po brzuszku, 
Mówiąc do niej „mój pączuszku”, 
Za co musi w kuchni siedzieć, 
Myjąc garnki po obiedzie.

Piosenka: Babcia i dziadek

1) Babcia już od rana 
pięknie podśpiewuje, 
po domu się krząta, 
obiadek gotuje. 

2) Dziadziuś na zabawę 
zawsze ma ochotę, 
zawsze uśmiechnięty 
i ma serce złote.

3) Muszę to powiedzieć, 
chociaż jestem mały, 
babcia jest kochana, 
a dziadziuś wspaniały.

4) Dziś jest wasze święto, 
zaśpiewajmy chórem: 
babcia jest królową, 
a nasz dziadek królem.
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Mama mamy, babcia Ania, 
Żyć nie może bez biegania, 
Skacze, pływa, kozły fika – 
Cuda czyni gimnastyka! 

I choć ma już swoje lata, 
Szybsza jest od mego brata, 
A sylwetkę (to nie bajka!) 
Lepszą ma niż wnuczka Majka.

Piosenka:   Babcia tańczy rock and roll’a  

1) Styczeń jest zimno mi, dzwonię do babci drzwi, 
kwiatki trzy oraz magnetofon mam od mamy. 
Babciu, cześć! Zdrowia moc życzę ci, teraz chodź, 
rękę daj, kości zardzewiałe rozruszamy.

Zamiast śpiewać babci sto lat, 
tańczę z babcią rock and roll'a. 
Już sąsiadki się zleciały, 
razem z nami tańczyć chciały, 
miauczy kot, szczeka pies, 
moja babcia fajna jest.
Już muzyka śnieg rozgrzewa, 
zaszumiały nagle drzewa, 
zabłyszczała nam ulica 
tańczy cała już dzielnica, 
miauczy kot, szczeka pies, 
moja babcia fajna jest.

2) Słońce już poszło spać, rano chce wcześnie wstać. 
Księżyc na niebie granatowym jasno świeci. 
Babci dzień kończy się, tańców dość, ale chcę 
jeszcze raz babci mojej życzeń dać bukiecik.

Zamiast śpiewać babci sto lat…
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Nic już nie poradzę na to, 
że mojego taty tato, 
zamiast ślęczeć nad gazetą, 
lubi dla mnie być poetą. 
Składa wersy w zgrabne zwrotki 
kolorowe jak stokrotki. 
Dziadek puzzle też układa, 
bajki pięknie opowiada. 
Gdy idziemy przez park stary, 
wokół same dziwy, czary. 
Dziadek klucze ma do snów. 
Brak do tego dziadka słów! 

To z nim (chociaż już niemłody!) 
najwspanialsze mam przygody. 
Zamiast bujać się w fotelu 
(wzorem innych dziadków wielu), 
buja ze mną wciąż w obłokach, 
opowiada mi o smokach 
i łasuchem jest nie lada – 
razem ze mną dżem podjada. 
Choć prawdziwy, nie baśniowy, 
dziadek mój jest wyjątkowy!

Piosenka: Piosenka o dziadku

Najdroższy dziadku to jest piosenka, 
którą śpiewają tobie wnuczęta. 
Nie o zabawce, ani o kwiatku, 
to jest piosenka o naszym dziadku.

O tym, jak idę z dziadkiem do ZOO. 
O tym, jak z dziadkiem jest mi wesoło. 
O brodzie dziadka, co śmiesznie kłuje, 
kiedy się dziadka mocno całuje!

Najdroższy dziadku…

O tym, jak z dziadkiem na pyszne ciastka 
jedziemy sobie razem do miasta. 
O tym, jak idę z dziadkiem na lody 
i na dwie szklanki sodowej wody!

Najdroższy dziadku…
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Babuniu, Dziadziuniu, w dniu Waszego święta,
Życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta.
Wy zawsze wszystko najlepiej wiecie,
Smutno by było bez Was na świecie.

Piosenka: Kochamy was

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

Ref.: Kochamy was, kochamy całym sercem 
i radości chcemy dać wam jak najwięcej. 
Nasze buzie uśmiechnięte dziś życzenia ślą przepiękne, 
żyj babuniu, żyj dziadziuniu latek sto!

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

Ref.: Kochamy was, kochamy całym sercem…

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

Ref.: Kochamy was, kochamy całym sercem…
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