
SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA BABCI I DZIADKA 
 

1. Temat: „Dziś jest święto moich Dziadków” – uroczystość z okazji Dnia 
Babci Dziadka 

2. Prowadzące: mgr Ewa Kręcioch, mgr Dorota Sikorska 
3. Data: 22.01.2013 
4. Miejsce uroczystości: sala zajęć 
5. Cele: 

Cele ogólne: 
- odczuwanie więzi emocjonalnej z rodziną i przywiązania  
do  najbliższych; 
- kształtowanie wrażliwości muzycznej. 
Cele operacyjne: (dziecko…) 
- recytuje wiersze indywidualnie i w grupie z podziałem na role; 
- śpiewa poznane piosenki w grupie dokładnie i wyraźnie odtwarzając 
tekst; 
- pamięta i prawidłowo wykonuje przygotowane elementy występu; 
- potrafi sprawić przyjemność najbliższym osobom np.: wykonuje 
upominek, składa życzenia okolicznościowe. 

6. Przebieg zajęcia: 
 

 Dzieci wchodzą na melodię piosenki pt: „Gdy dzień wstaje”, 
stają na dywanie w półkolu.  

Po ustawieniu się na dywanie wszystkie dzieci witają przybyłych gości 
wierszem pt.: „Witamy Was”:  
 
   Witamy z całej uprzejmości 
   Wszystkich naszych miłych gości, 
   Że łaskawie tu przybyli 
   By się z nami zabawili. 
   Więc wszystkich witamy serdecznie 
   I kłaniamy się gościom grzecznie. 
 

„Dla Babci i Dziadka” – recytacja przez wszystkie dzieci wiersza  
B. Barszcz 
  Dla Babci i Dziadka dzisiaj wielkie święto. 
  Odwiedzi Ich Wojtuś z buzią uśmiechniętą. 
   Potem przyjdzie Marta z laurką wesołą 
   I obstąpią Dziadków wnuczęta wesoło. 
  Za Wasz trud i miłość, za ogromne serce 
  Za czas, jaki dla nich macie w każdej chwili. 
   Za piękne latawce i pyszne szarlotki 
   Zaśpiewają i zatańczą  - byście sto lat w zdrowiu żyli!!! 



  „Droga babciu, drogi dziadku” – śpiewanie przez dzieci piosenki 
zaczerpniętej  z płyty Igraszki cz. 2 – piosenka nr 9. 
 

1.Droga Babciu, drogi Dziadku 
wszyscy bardzo was kochamy. 
i dlatego właśnie dzisiaj 
w Wasze święto Wam śpiewamy. 
Byście wciąż pogodni byli, 
byście ciągle nas kochali. 
Bo my Was będziemy wiecznie 
chociaż brzdące z nas niegrzeczne 

 Ref.: Dzisiaj macie Swoje święto, 
   więc Wam podziękować chcemy, 

że Jesteście zawsze z nami, 
 za to Was ucałujemy 

2.Moja Babciu i mój Dziadku 
zrobiliśmy Wam laurki. 
Trochę słońca, trochę nieba 

          i niebieskie na nim chmurki. 
Taki prezent dla Was mamy 
te rysunki, które damy, 
żeby dzisiaj uśmiech niosły  
w ten dzień piękny i radosny. 

Ref.: Dzisiaj macie Swoje święto… 
 
 „Jedziemy z reniferami” - taniec zaczerpnięty z płyty „Zabawy 
świąteczne przy muzyce” – K. Bayer, A. Wacłowski (Wydawnictwo KORD 
Śpiewające brzdące) 
 

 
„Dzi ś dla babci słońce mamy” – recytacja wiersza  
 
      Dziś dla Babci słońce mamy  
      I całuski dla Dziadziusia.  
      Dziś życzenia wnuczek składa  
      I piosenkę śpiewa wnusia.  
      Aby Babcia i Dziadunio  
     W zdrowiu długo żyli.  
     Aby uśmiech dla nas mieli  
    W każdej wolnej chwili!  

 
 
 



 
„Babciu droga” – śpiewanie przez dzieci piosenki , zaczerpniętej  

z płyty  Śpiewające brzdące cz. 4 – piosenka nr 15 
 

1. Jest taka pani piękna jak kwiat. 
Ogromne serce dla wszystkich ma. 
Bardzo Ją kocham, ona mnie też. 
Być blisko przy niej codziennie chcę. 

Ref.: Dziś wnuczka i wnuczek życzeń mają 100, 
          Żyj Babciu ma droga, żyj nam lat 100!  

     2. Gdy nie ma mamy, ona już jest. 
         Co mi dolega, najlepiej wie, 
         Zawsze zaradzi, kiedy jest źle. 
         Być blisko przy Niej codziennie chcę. 
  Ref.: Dziś wnuczka… 
 
 „Taniec gwiazdek” - taniec zaczerpnięty z płyty „Zabawy świąteczne 
przy muzyce” – K. Bayer, A. Wacłowski (Wydawnictwo KORD Śpiewające 
brzdące) 
 
 

„Babcia” – recytacja wiersza przez wszystkie dzieci 
 

Dziś mojej Babci życzenia złożę,  
w wiązankę kwiatów serduszko włożę 
i wiem, że bardzo będzie się cieszyć,  
kiedy zobaczy, że do niej śpieszę. 
      Moja Babunia najlepsza w świecie, 
      wszystkim wam powiem, bo wy nie wiecie. 
      Ja Babcię kocham, ściskam za szyję, 
      niech będzie zdrowa i sto lat żyje! 

 
„Dziadku, Dziadku” - śpiewanie przez dzieci piosenki , zaczerpniętej  

z płyty  Śpiewające brzdące cz. 4 – piosenka nr 17 
 

1. Taki pan, który brodę ma, czy ty wiesz już kto to jest? 
Na spacerze lody da, poczęstuje ciastkiem też. 
Opowieści mnóstwo zna i rozśmiesza nimi mnie. 
Wciąż na twarzy uśmiech ma, bardzo dużo rzeczy wie. 

Ref.: Dziadku, Dziadku, Dziadku, mała wnuczka twa 
                 Życzeń moc najlepszych dziś dla Ciebie ma. 
                 Dziadku, Dziadku, Dziadku, mały wnuczek twój 
                 Serduszko Ci daje, Dziadku mój. 



2. Dziadek to jest taki pan, który zawsze humor ma. 
Gdy na spacer chce iść sam, szybkom proszę weź mnie też. 
Bo, gdy Dziadek idzie w dal wszystko kolorowe jest. 
Ptaszek śpiewa, wietrzyk gra, świat zaczarowany jest. 
 
„Dziadek” – wiersz recytowany przez wszystkie dzieci 
 

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

„Taniec policyjny” – wykonanie przez dzieci tańca do muzyki z filmu 
pt.: „Akademia policyjna”. 
 

„Niechaj Dziadzio z Babunią” – recytacja przez wszystkie dzieci 
wiersza Zofii Rogoszówny 

 
Niechaj Dziadzio z Babunią tak nam długo żyją,  
Póki komar i mucha morza nie wypiją . 
A ty mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli,  
Aż się Dziadzio i Babcia nażyją do woli.  
 
„Taniec śnieżynek” - taniec zaczerpnięty z płyty „Zabawy świąteczne 

przy muzyce” – K. Bayer, A. Wacłowski (Wydawnictwo KORD Śpiewające 
brzdące) 

 
 
„ Babcia tańczy Rock and  Rolla” – śpiewania przez wszystkie dzieci 

piosenki  
 

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. 
Ref.:  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. 
Ref.: Zamiast śpiewać babci sto lat… 
 
„Babcia tańczy Rock and  Rolla” - Taniec w wykonaniu wszystkich 

dzieci do melodii piosenki. 
 

 
  „ Niech nam żyją” ( na melodię „Szła dzieweczka”) - śpiewanie 
piosenki przez wszystkie dzieci 

 
Niech nam żyją wszystkie Babcie { i Dziadkowie też}bis 
Bo bez Dziadków świat jest smutny, {o czym dobrze wiesz}bis 
 

Ref. Dlatego kochajmy, szanujmy ich 
       I z serca życzenia składajmy by 

                W radości i zdrowiu płynął im czas 
                I byli podporą w smutku dla nas 
 
Niech też wiedzą że wnuczęta { też kochają Ich}bis 
I z radością tę piosenkę {śpiewają dla Nich}bis 

 
7. Złożenie życzeń Dziadkom, wręczenie upominków – prezentów 

wykonanych przez dzieci. 


