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DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
 
 

Scenariusz montaŜu słowno – muzycznego 
 

Opracowała: Zuzanna Pawłowska 
Zespół Szkół Chorzelów 
 
Występują: dzieci klasy II  
 
Uczeń 1: 
Zebraliśmy się tutaj, bo to święto Babci i Dziadzia. 
Niech babunie i dziadunie dzisiaj wiedzą,  
śe mają wnuczęta 
 
Uczeń 2: 
Zimowe słonko wesoło patrzy 
I ciepły uśmiech posyła babci 
I ja teŜ babciu mam dziś dla Ciebie 
Uśmiech jak słonko jasne na niebie 
 
Uczeń 3: 
Jak doświadczenie uczy, mamę naszej mamy?  
My wnuczęta – zwykle babcią nazywamy 
A jak nazywamy mamusię tatusia 
Wiem, Ŝe teŜ babcia 
 
Uczeń 4: 
Babcie, jak wszyscy wiemy, to bywają róŜne. 
Są na przykład domowe i babcie podróŜne. 
Babcia, co mieszka razem 
I babcia, co czasami wpada do nas 
 
 Piosenka: „Kwiatki dla babci” – płyta klasa I „JuŜ w szkole” 
 
Uczeń 5: 
Moja babcia to mnie uczy, jak odróŜniać drzewa. 
Pokrzyczy czasem przyznaję niestety. 
Ale wprost fenomenalnie robi omlety. 
 
Uczeń 6: 
Moja babcia jest jeszcze prawie całkiem młoda. 
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Chodzimy na wycieczki czy deszcz czy pogoda. 
I pływamy z nią razem, ja się chwalę babcią 
Bo z nas wszystkich ma ciągle najlepszy czas – Ŝabką. 
 
Uczeń 7: 
Kto uśmiechem zawsze wita i najmilej gości? 
Kto najpiękniej na głos czyta nasze pierwsze ksiąŜki? 
Kto nauczył nas wierszyka o Polaku małym? 
Kto?? – Wiadomo!! – Nasze babcie!! 
Babunie wspaniałe. 
 
Uczeń 1: 
Kto najlepsze piecze ciasto na domowe święta? 
Kto pół roku juŜ przed gwiazdką myśli o prezentach? 
 
Uczeń 8: 
Kto utuli, kto ukoi łzy niespodziewane? 
Kto?? – Wiadomo!! – Nasze babcie!! 
Babunie wspaniałe. 
 
 Piosenka: „U babci jest słodko” – płyta klasa II „Moja szkoła” 
 
Uczeń 7: 
Dziadziu miły, dziadziu drogi 
śyj szczęśliwie i wesoło 
Nie znaj nigdy doli srogiej 
Spokój niech Twe wieńczy czoło. 
 
Uczeń 9: 
Niech Twe dzionki dziadziu słodko płyną 
Pełne szczęścia i nadziei. 
śyj z uśmiechem – aŜ dni miną! 
Wielu, wielu lat z kolei! 
 
Uczeń 10: 
O, drogi dziadziu, Twoi wnukowie, 
Proszą dziś Boga by dał Ci zdrowie. 
By dni Twe umykały gładko, a Ŝywo. 
 
 Piosenka: „Mój dziadek” – słowa: Dorota Cuber,  
                                                      muzyka: Marek Chodurek 
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Uczeń 11: 
Kto CI powie o dawnych latach? 
Otworzy serce kieszeni otworzy, podsunie czekoladę. 
Z Twoich sukcesów zawsze się cieszy, kto? 
No wiadomo – dziadek! 
 
Uczeń 12: 
Więc wnuki proszą,  
Ŝeby w kwiaciarni nie chować kwiatów pod ladę. 
Dziadek ma święto! Kwiaty dla dziadka! 
Wiwat, niech Ŝyje dziadek. 
 
Uczeń 13: 
Moja babcia piecze ciasto, takie smaczne, Ŝe ojej. 
SmaŜy pyszne konfitury i najsłodszy robi krem. 
Chodzi ze mną na spacery, czy to słońce, czy to deszcz 
Razem z babcią jest mi dobrze, bo najlepszą babcią jest. 
 
 Piosenka: „Na kłopoty dziadek” – słowa: Dorota Cuber 
                                                                 muzyka: Stanisław Cuber 
 
Uczeń 14: 
Kiedy robię jakąś psotę,  
gdy rodzice skrzyczą mnie,  
moja babcia mi wybaczy 
i przytuli mocno mnie. 
Potem weźmie na kolana  
i opowie bajek sto, 
moja babcia jest wspaniała 
i dlatego kocham ją. 
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