Scenariusz uroczystości
„DZIEŃ BABCI I DZIADKA” 2011
Piosenka „ Babciu i Dziadku, to znów ja”
Kasia
Zebraliśmy się tutaj- my wszystkie wnuczęta
Aby dać dowód miłości swej dziś
Bo to wielkie święto, o którym pamięta
KaŜda Ola, Kasia , Dawid i Krzyś.
Monika
Dziś jest Święto Babci, Dziadka
Więc prosimy Was
Niech te wiersze i piosenki
Umilą Wam czas.
kl. „0”
Damian
Dziś w naszej zerówce jest bardzo wesoło,
bo babcie i dziadków widzimy wokoło.
Martynka
Nieczęsto się zdarza
Oj, rzadka to jest gratka,
Być z bratem albo siostrą
u babci i dziadka!
Kaja
Gdy tata ciągle w pracy,
A mama jest zajęta,
U dziadków najwspanialsze
Wakacje są i święta!
Amelka
Gdy tata w delegacji,
A mama jeszcze w pracy,
To babcia da kolację
Na starej srebrnej tacy.
Bartek
A kiedy przyjdą strachy
pod wieczór albo z rana,
u kogo najbezpiecznieju dziadka na kolanach!
Zuzia
Kochamy nasze babcie
I dziadków teŜ kochamy,
W Dniu Babci i w Dniu Dziadka
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śyczenia Wam składamy.
Weronika Chołuj
Dziękujemy Wam dziadkowie,
To bardzo Wam się chwali,
śeście nam rodziców
Tak dobrze wychowali!
Weronika Kruszewska
Bez was smutny byłby świat!
śyj nam babciu,
Ŝyj nam dziadku
co najmniej dwieście lat!

Kl. I
Erwin
Jest taka jedna pani
Co u mnie fory ma
Bo zawsze jest na luzie
To właśnie Babcia ma
Adam
Jest taki jeden facio
Przystojny jak James Bond
To Dziadek mój kochany
Nie znacie go? To błąd .

Natalia
Nowoczesna Babcia
Nie załoŜy kapcia
Woli getry od spódnicy
Gdy zje ciasto zaraz ćwiczy
Zamiast kremu z czekoladą
Jabłka i sałatę zjada
Kiedy proszę przebrać lalę
Babcia mówi – po serialu
Ola
Zamiast robótki na drucie
Woli gumy „Orbit” Ŝucie
Gdy spać kładę się wieczorem
Marzę o bajce z humorem
O piosence do podusi
Bo zasypiam w kolebusi
A muzyka z płyty gra
Śpijcie dzieci a a a.....
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Przemek
Nasi dziadziusiowie teŜ są niezwykli.
A dlaczego? bo na przykład róŜne bajki nam opowiadają,
Które sami układają.
Jest w nich wiele radości
Do majsterkowania mają mnóstwo cierpliwości.
Piosenka „ Mój Dziadek”
Kl. II
Kochana Babciu i Kochany Dziadku
w dniu Waszego Święta Ŝyczymy Wam:
A - abyście zawsze byli uśmiechnięci...
B - by troski Wam omijały...
C – ciepłych uśmiechów...
D – duŜo zdrówka...
E – ekstra humoru...
F – fantastycznych przeŜyć...
G – gości od święta...
H – herbaty z cytrynką...
I – i jeszcze...
J – jak najmniej siwych włosów...
K – kochających wnuków...
L – listów z serduszkiem...
M – miłości...
N – na niepogodę kolorowego parasola...
O – odrobinkę szaleństwa...
P – pysznego ciasta...
R – radości...
S – sukcesów wszelkich...
T – tylko miłych dni...
U – ulubionej ksiąŜki do poduszki...
W – wyjątkowych ludzi dookoła Was...
Z – zostańcie z nami 100 lat!!!

Kl. III
Emilia
Z okazji święta Babci
ja dzisiaj Babcię nauczę
jaka powinna być wnuczka
jaki powinien być wnuczek.
Ilona
Po pierwsze, proszę Babci
ja juŜ od rana uwaŜam,
Ŝe nic tak wnucząt nie zdobi
jak piękny uśmiech na twarzach.
Uśmiech jest dobry na co dzień
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a nie wyłącznie od święta
więc wnuczek ma się uśmiechać
a wnuczka ma być uśmiechnięta.
Dawid
Po drugie: z czajnikiem w ręku
równieŜ jest wnuczkom do twarzy
kaŜdy doroślej wygląda
kiedy herbatę parzy.
Kuba K.
Po trzecie: chociaŜ wnuczek
czasami szklankę stłucze
przy myciu naczyń takŜe
śliczniej wygląda wnuczek.
Kuba Ś.
Po czwarte: proszę Babci
po piąte i po szóste
niech Babcia nigdy więcej
nie pierze wnukom chustek.
Wnuczęta chcą się bawić
A moim skromnym zdaniem
zabawą jest i fraszką
dla wnuków takie pranie.
Sandra
Po siódme: proszę Babci
wnuki powinny gderać
dlaczego nasza Babcia
nie chodzi do fryzjera.
WłóŜ Babci nawą suknię
Niech cię uczesze fryzjer
posłuchaj Babciu rady
obejrzyj telewizję!
Wiktoria
JuŜ nie myśl Babciu o nas
o sobie Babciu pomyśl
czy Babciu nie uwaŜasz
Ŝe to jest świetny pomysł?
Piosenka „ U babci jest słodko”
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Kl. IV
Patrycja Ch.
Wszystkie swoje kłopoty
Babci swojej opowiem
Ona znajdzie czas dla mnie
Przytuli, pogłaszcze po głowie
Dzisiaj chcę mojej Babci
Podziękować za wszystko
śyj w zdrowiu długie lata
Bądź zawsze przy nas blisko.
Milena
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!
Kamil
Babciu!
Jest wiele dni pięknych w roku,
ale ten właśnie dla Ciebie.
Niech będzie pełen uroku,
W radości i w śpiewie.
Gdy wszyscy niosą Ŝyczenia
i my teŜ skromnie powiemy:
niech smutki, troski, cierpienia,
Bóg w radość i szczęście przemieni.
Klaudia
Dzisiaj mamy Święto Dziadka
Okazja niezwykle rzadka
Ja Dziadziusia kocham szczerze
Jego słowom zawsze wierzę
Mój Dziadek ma swoje zdanie
Budzi we mnie zaufanie
To naprawdę trzeba przyznać
Bardzo fajny jest męŜczyzna
Kiedy smutek mnie ogarnia
I wszystkiego mam juŜ dosyć
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Dziadek mocno mnie przytuli
O to Go nie trzeba prosić
Jonasz
Dziadku, dziadku mój wiekowy,
Włosy masz jak śnieg puchowy.
Siadasz grzejesz się na słońcu
Zamyślony i milczący.
A tu wicher się rozbrykał
Czapkę porwał ci i zmyka.
Laska ci wypadła z dłoni
Szukasz w koło, głowę kłonisz...
Nie fatyguj się, nie szukaj,
PrzecieŜ masz przy sobie wnuka
Rozpędzę się, wicher dognam
Czapkę chwycę, laskę podam.
A ty tylko siedź na dworze,
Odpoczywaj, póki moŜesz.
Patrycja R.
Dziadek dzisiaj przyjdzie,
w wielkim krześle siądzie,
Śliczne mi powieści opowiadać będzie.
Dziadek duŜo widział, duŜo ziemi schodził,
JuŜ sam nie pamięta, kiedy się urodził.
Łukasz
Dziadek przeszedł wiele dróg
RóŜne buty zedrzeć mógł.
Widział czołgi i armaty!
Lwy oglądał! Wąchał kwiaty!
Lubił konie i tramwaje!
Czytał ksiąŜki pełne bajek.
Dziadek wie, co koty mruczą?
Wie, co nosi król na głowie!
Dobre serce ma dla wnucząt,
Więc sto przygód nam opowie...!
Natalia
Babciuniu, Dziadziuniu,w dniu Waszego święta,
śyczenia składają Wam wszystkie wnuczęta
Wy zawsze wszystko najlepiej wiecie
Smutno by było bez Was na świecie
Uczycie kochaś, być dobrym, uczciwym,
śyczliwym, uczynnym, ciepłym i wraŜliwym
Razem : Bardzo, ach bardzo Was za to kochamy
I tę piosenkę teraz zaśpiewamy.
Piosenka „Nasi kochani, Babcia i Dziadek”
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