
Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka 3- latki 

 

Temat: Kochamy naszych Dziadków. 

 

Cele ogólne: 
- współdziałanie w planowaniu i przygotowaniu uroczystości z udziałem 

najbliższych: babć i dziadków, 

- kształcenie przywiązania i okazywanie szacunku dla bliskich osób – 
zacieśnianie więzi rodzinnych. 

 

Cele operacyjne: 
- dziecko wita i wskazuje miejsce na sali gościom, 

- potrafi wyrazić uczucia poprzez prezentację programu przed szerszą 

publicznością ( wiersze, piosenki, taniec), 
- przyjmuje odpowiednią postawę – kulturalnie zachowuje się, pełni rolę 

gospodarza wobec gości odwiedzających przedszkole, 

- obdarowuje upominkami gości składając im równocześnie życzenia. 
 

Formy pracy:  grupowa, indywidualna 

 
Metody: słowna, pokazowa, oglądowa 

 

Środki dydaktyczne: 
Dzieci ubrane odświętnie, magnetofon, płyta CD, dekoracja sali, balony, 

ciasto, upominki dla Dziadków. 

Przebieg spotkania 
I 

1. Powitanie przez nauczycielkę: 

Witam wszystkich gości ciepło i serdecznie 
Babcie i Dziadków z okazji Waszego dzisiejszego święta, 

którzy przybyli do nas z bliska i z daleka. 

Oddaję teraz głos Waszym najukochańszym wnukom. 
To one pragną umilić Wasze dzisiejsze święto 

i pobyt w naszym przedszkolu. 

A poprzez wiersze, piosenki, tańce wyrazić  
jak najwięcej dziecięcej miłości. 

 

 
 



II. 2. Piosenka: "Tupu, tup po śniegu" 

 

Przyszła zima biała 
śniegu nasypała 

zamroziła wodę 

staw przykryła lodem. 
Ref. 

Tupu , tup po śniegu 

dzyn, dzyn , dzyn na sankach 
skrzypu, skrzyp na mrozie 

lepimy bałwanka. 

 
Kraczą głośno wrony 

marzną nam ogony 
mamy pusto w brzuszku 

dajcie nam okruszków. 

Ref. 
 

2. Wiersz : 

Dziś jest Święto Babci Dziadka 
Więc prosimy Was     

Niech te wiersze i piosenki 

Umilą Wam czas. 
 

Kocham moją babcię 

Kocham mego dziadka    
Ale jak im o tym powiedzieć? 

Może im zaśpiewać – wtedy będą wiedzieć! 

 
 

3.Wiersz 

Dzisiaj jest Dzień Babci i święto Dziadziusia, 
O tym dniu pamięta każda mała wnusia.    

My - wasi wnuczkowie - również pamiętamy  

I swoim najbliższym życzenia składamy.  
 

 

 
 

 



4. Zabawa "Nie chcę Cię znać" 

 

Nie chcę Cię , nie chcę Cię znać, 
chodź do mnie , chodź do mnie rączkę mi daj, 

prawą mi daj, lewą mi daj i już się na mnie nie gniewaj. /Bis/ 

 
5.Wiersz 

Dziś dla babci słońce mamy. 

I całuski dla dziadziusia.    
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. 

 
 

Babciu, babciu coś ci dam. 

Uśmiech w sercu, który mam.    
Kolorowe kwiatki trzy,    

żebyś miała miłe sny.      

Narysuję słonko tobie 
I życzenia nim ozdobię.     

 

6. Piosenka : "Tralala dla babci i dziadka" 
Namaluję łąkę, 

a na łące w kwiatkach, 

czerwoną biedronkę  
dla babci i dziadka. 

Ref. 

Tralala, tralala! 
dla babci i dziadka. 2 x 

 

Przykleję serduszko, 
różyczkę i bratka, 

i słodkie jabłuszko  

dla babci i dziadka 
Ref. 



 

7. Wiersz  

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 mężczyzna 
 

Kiedy smutek mnie ogarnia 
I wszystkiego mam już dosyć   

Dziadek mocno mnie przytuli 

O to Go nie trzeba prosić 
 

8. WIERSZ „ Moja Babcia” 

 
Wszystkie swoje kłopoty 

Babci swojej opowiem 

Ona znajdzie czas dla mnie    
Przytuli, pogłaszcze po głowie 

 

9. "Dwóm tańczyć sie zachciało" zabawa ruchowa 
 

10."Wszystko dla babci" 

 
Po domu chodzi babcia 

w fartuchu, w zielonych kapciach.   

Sprząta, kwiatki podlewa 
i nigdy się nie gniewa. 

Nawet gdy stłucze się szklanka 

mówi: "A to niespodzianka! 
Stłukło się było szklane. 

Przynieś szczotkę." 

I już posprzątane. 
Za to, że jesteś taka, 

kupię Ci babciu lizaka! 



11. Wiersz: 

Dzisiaj chcę mojej Babci  

Podziękować za wszystko    
Żyj w zdrowiu długie lata 

Bądź zawsze przy nas blisko. 

 
12. Zabawa ruchowa ze śpiewem  "Poszło dziewczę po zielę" 

 

Poszło dziewczę po zielę, po zielę, po zielę, 
nazbierało niewiele, niewiele, hey. 

Przyszedł do niej braciszek, połamał jej koszyczek, 

oj ty ty, oj ty, ty za koszyczek zapłać mi 
 

13. Wiersz „ W dniu Waszego święta” 
 

Babciuniu, Dziadziuniu,w dniu Waszego święta,   

Życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta   
Wy zawsze wszystko najlepiej wiecie 

Smutno by było bez Was na świecie     

Bardzo, ach bardzo Was za to kochamy    
 

14. Sto lat, sto lat, niech żyją żyją nam}bis 

Jeszcze raz , jeszcze raz niech żyją, żyją nam 
Niech żyją nam. 

A kto : Babcia i Dziadziuś 

 
III 

1. Podziękowanie dzieciom za piekny występ 

2.Wręczenie upominków dla Babci i Dziadka przez Dzieci. 
3. Zaproszenie do słodkiego poczęstunku. 

4. Wspólne biesiadowanie z dziadkami.
 

Opracowała: Katarzyna Wilk 

 


