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Scenariusz z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
 Prowadzący ; 

- Co to za hałas skąd tyle krzyku , każdy coś niesie w swoim koszyku, 

    Każdy jest taki dziwnie przejęty … 

Dzieci; 

- Bo my dla Dziadków mamy prezenty! 

Dziecko 1; 

- Ta złota rybka, choć jeszcze mała, 

   Będzie życzenia Babci spełniała . 

   Niech pływa rybka w przejrzystej wodzie  

   I trzy życzenia niech spełnia co dzień. 

Dziecko 2; 

-A ja przynoszę buty bajkowe, 

  Lekkie, wygodne siedmiomilowe 

 Takie akurat na babci nogę 

 Żeby do sklepu  skracały drogę. 

Dziecko 3; 

- A ja stoliczek bajkowy mamię  

  Który  się zawsze nakrywa sam. 

  Na tym stoliczku na zawołanie  

  Zjawia się obiad albo śniadanie. 

Dziecko 4; 

- Ja tu mam dziadku książkę z bajkami  

   Możesz ją wnukom czytać czasami. 

Dziecko 5; 

- Ja mam skarpetki z kwiatkiem na pięcie  

   Będzie pachniało w babci prezencie. 

Dziecko 6; 

- A oto zegarek z tarczą obrotową  

 Do przodu i do tyłu chodzić gotową  

 Kiedy babcia zechce trochę powspominać  

 Wskazówki mogą się cofnąć albo zatrzymać. 

Prowadzący ; 

- Widzę macie tutaj niespodzianek koszyk wielki 

  Jednak goście nasi posłuchaliby teraz piosenki. 

 

Piosenka  ,, Kiedy  Babcia była mała’’ 

 

Dziecko 7; 

- Ja przyniosłem zaczarowany ołówek, który narysuje 

   to czego babcia albo dziadek bardzo potrzebuje. 

Dziecko 8; 

- Tu są bilety na karuzelę ,  

   Zabiorę babcię w każdą niedzielę. 

Dziecko 9; 

- Parasol ten osłoni  gdy jest pogoda zła  

   Zmieści się pod nim babcia więc zmieszczę się i ja. 

Dziecko 19; 

- Ja mam dla dziadka wędkę, bo lubi łowić ryby  

   A jak nie będą brały niech w koszyk zbiera grzyby. 
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Dziecko 11; 

- Ja dla babci mam laurkę na niej piękne kwiatki 

 Z życzeniami pomyślności, róże, bratki i bławatki. 

Dziecko 12; 

- Ja mam dla babci eliksir młodości  

  Jakim jest pełne serce miłości  

  Do tego uśmiech, dobrą pogodę  

  Co będzie wpływać na jej urodę.  

Dziecko 13; 

- Myślę że babcia lubi słodycze , bo mam dla niej róg obfitości 

  Do tego teraz zatańczymy pięknie i uwolnimy moce radości. 

 

Taniec Chocolate 

  

 Prowadzący ; 

- Czy niespodzianki się już wyczerpały? 

  Czyżbyście więcej darów nie miały? 

 

 Dziecko14; 

- Jeszcze niespodzianek mamy wiele  

   Będzie dziadkom miło na duszy i na ciele. 

   Tu mam dla babci bukiecik malutki  

 Dziecko 15; 

- Ja mam dla dziadka piękne okulary  

  Gdy dziadek przez nie spojrzy, powie że to czary 

  Same piękne obrazy zobaczy przez te szkła  

  Nawet kiedy przed dziadkiem będzie tylko mgła. 

 

Piosenka ,, Na dzień Babci i dzień Dziadka” 

 

Dziecko 15; 

- Ja mam dla babci suknię balową  

  Na karnawał , na imprezę wyjątkową. 

  Z przodu kokarda, z tyłu wiązanie  

  Będą zazdrościć jej inne panie. 

Dziecko 16; 

- Dziadkowi też przyda się coś nowego, 

  Coś w dobrym guście – eleganckiego 

  Dziadek oszczędza , grosza żałuje , 

  Rzadko ubrania sobie kupuje. 

Prowadzący; 

- Zorganizujmy więc pokaz mody  

  Z nutką dobrego smaku, ale też swobody 

  Niech babcia z dziadkiem obejrzą dokładnie  

 Potem zdecydują – w czym im będzie ładnie. 

Prowadząca; 

  -Szanowni goście będą to kreacje  pełne uroku  

   Tak różnorodne na każdą porę roku. 

   Modele i modelki wystąpią przed Wami  

   Jak Wam się spodoba , nagradzajcie brawami. 



 3 

Pokaz mody 1 grupa…………………………………………………….. 

 

Prowadząca; 

- Były to pełne szyku i wdzięku kreacje  

  Doskonałe na bal lub elegancką kolację. 

  Rzućcie zatem okiem na taneczny korowód 

  Żeby się tak ubrać właśnie macie powód. 

 

Taniec polonez………………………………………………………….. 

 

Prowadzący ; 

- Teraz dalszy pokaz tutaj się przetoczy 

  Popatrzcie uważnie , nacieszcie swe oczy. 

 

 Pokaz mody grupa 2……………………………………………………. 

 

Prowadzący ; 

- Te ubrania były trochę na ludową nutę 

   Bo właśnie teraz będzie trojak , poczekajcie minutę. 

 

Taniec ludowy Trojak……………………………….  

 

 Prowadząca ; 

-  Teraz wystąpi ostatnia grupa na wielkim pokazie. 

  My się jeszcze nie żegnamy, mówimy na razie. 

 

Pokaz mody grupa 3………………………………………………………………. 

 

Prowadzący ; 

- Mili goście, chyba cała  kolekcja Wam się podobała  

   Myślę , że każdy dziadek coś wybrał i babcia wybrała . 

   Teraz na zakupy , wnuki pójdą z Wami. 

   Zawsze trzeba chodzić do sklepu z wnukami. 

 

Dziecko 1 ; 

 Zebraliśmy się tutaj my wszystkie wnuczęta  

 Aby dać dowód miłości swej dziś  

  Bo to wielkie święto o którym pamięta  

  Każda Ola , Kasia, Oliwia i Krzyś. 

 

Dziecko 2; 

- Bo my mamy dla Was serca gorące, pewnie o tym wiecie  

  Serce to największy i najdroższy skarb na świecie. 

   

Dzieci ; 

- Droga Babciu , drogi Dziadku chcemy byście  100 lat żyli  

  I w każdej chwili naszego życia nam towarzyszyli. 

 

Piosenka ,, Sto lat’’. Rozdanie prezentów , życzenia . 
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