
Szanowni Rodzice, 

Ze względu na pandemię i reżim sanitarny panujący w przedszkolu uroczystość z 

okazji Dnia Babci i Dziadka nie odbędzie się. Pomimo tego, że nie jest nam dane spotkać się 

na uroczystości,  wspólnie z Panią Ewą przygotowałyśmy dzieci do tego wyjątkowego święta. 

Dzieci z naszą małą pomocą zrobiły upominki dla Dziadków. Uczymy się życzeń w formie 

wierszyka, oraz piosenek, które dzieci mogą zaśpiewać Babci i Dziadkowi. Teksty życzeń i 

piosenek z podkładem muzycznym otrzymali Państwo mailowo. Można też pobrać je ze 

strony internetowej przedszkola w zakładce „Dzień Babci i Dziadka, grupa IV”. 

Inna forma (przedstawienie nagrane na płytę CD lub inny nośnik danych) nie jest 

możliwa ze względu na dwie kwestie. Pierwsza  i chyba najważniejsza, to niska frekwencja i 

duża rotacja dzieci w ostatnim czasie. Absencja dzieci uniemożliwiła nam przygotowanie 

repertuaru z należytą starannością.  Pozostaje także kwestia formalna i techniczna, która nie 

pozwala nam na realizację takiego przedsięwzięcia w czasie pandemii. 

Życzymy  Państwu i sobie szybkiego powrotu do „normalności”, abyśmy wspólnie 

mogli celebrować chwile ważne dla dzieci, a Babciom i Dziadkom życzymy wszelkiej 

pomyślności. 

 

Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie! 

Z okazji Waszego Święta pragniemy złożyć Państwu serdeczne życzenia – zdrowia i długich 

lat życia upływających w radości i miłości ze strony wnucząt i rodzin. Życzenia składają 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Przedszkola Nr 235 „Tęczowe 

Przedszkole”. 

 

Życzenia: 

Dziś dla Babci słońce mamy i całuski dla Dziadziusia, 

Dziś życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewa wnusia, 

Żeby Babcia i Dziadziunio w zdrowiu długo żyli, 

Aby uśmiech dla nas mieli w każdej wolnej chwili. 

 

Piosenki: 

“Kiedy Babcia była mała”      

       

1. Kiedy Babcia była mała,  

to sukienkę i fartuszek krótki miała,  

małe nóżki, chude rączki 

 i lubiła jeść cukierki oraz pączki.  

Ref.: I co? I co? Że Babcia nam urosła,  

że lat ma trochę więcej niż ja i brat, i siostra.  



I co? I co? To ważne, że mam Babcię,  

że bardzo kocham Ją i śpiewać lubię z Nią.  

1. A gdy Dziadek był malutki,  

to nie nosił adidasów tylko butki,  

nie miał wąsów, ani brody,  

no i nie chciał jeść marchewki tylko lody. 

Ref.:  I co? I co? Że Dziadek urósł trochę,  

że lat ma trochę więcej niż dwa plus trzy plus osiem.  

I co? I co? To ważne, że mam Dziadka,  

że bardzo kocham Go i lat Mu życzę sto.  

2. Dawno temu Babcia z Dziadkiem  

w piaskownicy się kłócili o łopatkę,  

dziś na spacer idą sobie, a gdy wrócą,  

ja Im kawę dobrą zrobię.  

Ref.: I co? I co? Że trochę nam urośli, 

 że nie są dzieciakami, że ważni z Nich dorośli.  

I co? I co? To ważne, że są z nami,  

niech żyją długi czas i zawsze lubią nas. 

https://www.youtube.com/watch?v=LFdIqhUxPDI 

 

„Babciu, droga babciu” 

 

1. Babciu, droga babciu, powiedz mi,  

czy potrafisz zrobić to, co my? 

 My tupiemy - tup, tup, tup, 

teraz babciu Ty to zrób! 

 

2.  Babciu, droga babciu, powiedz mi,  

czy potrafisz zrobić to, co my?  

My skaczemy - raz, dwa, trzy,  

teraz babciu podskocz Ty!  

 

3. Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,  

czy potrafisz zrobić to, co my?  

https://www.youtube.com/watch?v=LFdIqhUxPDI


My klaszczemy - raz, dwa, trzy,  

teraz dziadku zrób to Ty!  

 

4. Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,  

czy potrafisz zrobić to, co my? 

My całuski damy Ci,  

teraz dziadku daj nam Ty!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MkxUdQGQTFQ 

 

 

Dziadek i babcia tańczą walczyka  

1. Dziadek i babcia tańczą walczyka.  

Babcia w deszczowych tańczy kolczykach.  

Dziadek wiruje z babcią w ramionach,  

ziemia się kręci jak nakręcona!  

 

A deszczyk, a deszczyk kapie kap, kap!  

A deszczyk, a deszczyk Kapie kap, kap!  

A dziadek, a dziadek dał babci kwiat.  

A deszczyk, a deszczyk dzwoni dzyń, dzyń!  

A ty walczyku z deszczem płyń!  

 

2. Dziadek się zgrabnie wspina na palce,  

babcia w deszczowej tańczy woalce.  

Dziadek z kalosza wodę wylewa,  

a w babci kapciach szumi ulewa!  

 

A deszczyk, a deszczyk…  

 

3. Dziadek i babcia tańczą walczyka.  

Babcia w deszczowych tańczy kolczykach.  

Tańczą i tańczą w kółko to samo i nie wiadomo,  

kiedy przestaną!  

https://www.youtube.com/watch?v=MkxUdQGQTFQ


 

A deszczyk, a deszczyk… 

 

Do tej piosenki mamy podkład na płycie,  na Youtube jest tylko wersja z jakiegoś 

przedstawienia w przedszkolu 

https://www.youtube.com/watch?v=llIA4KlGOvA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=llIA4KlGOvA

