
 
      Babcia i Dziadek to osoby niezwykle ważne w życiu każdego dziecka. 
Bez Waszej obecności, miłości, zaangażowania i życzliwości dzieciństwo 
Waszych wnuków byłoby niepełne.  
 
 
 

 

 
 
                     
                     Z okazji Dnia Babci i Dziadka 

Dyrekcja Przedszkola nr 235, dzieci oraz nauczyciele  Grupy 

V  składają Państwu szczere i serdeczne życzenia, długich lat 

życia, pogody ducha, pomyślności, dni pełnych słońca i 

radości oraz pociechy i dumy z wnucząt.                          
 
 
 
 



             Wstęp   

Dziś jest święto Babci, Dziadka 

Więc prosimy Was 

Niech te wiersze i piosenki 

Umilą Wam czas. 

https://youtu.be/fVpGQzmI1YQ 

„Babcia od bajek, Dziadek od zagadek”  

1.Moja Babci i mój Dziadek  

To wspaniali są dziadkowie  

Dziadek mnóstwo zna zagadek  

Babcia bajkę nam opowie  

 

Ref: Bo na świecie nie znajdziecie  

Takich bajek i zagadek  

Jakie wnukom opowiada  

Moja Babcia i mój dziadek 

 

2.Poprosimy naszą Babcię  

Babciu z tajemniczą miną  

Opowiadaj swoją bajkę  

A za każdym razem inną  

 

Ref: Bo na świecie nie znajdziecie…  

 

3.Posadzimy teraz Dziadka  

Na fotelu wiklinowym  

Dziadku, powiedz nam zagadkę  

Całkiem nową, prosto z głowy  

 

Ref: Bo na świecie nie znajdziecie…  

„Dzień Babci” 



Babciu, Babciu kochana 

Weź mnie trochę na kolana 

Przytul mocno swoją wnusię\ swego wnusia 

Dziś powiedzieć coś Ci muszę 

 

Że to Babciu Twoje święto 

Więc bądź dzisiaj uśmiechniętą 

żebyś zawsze zdrowa była 

razem z nami sto lat żyła. 

 

https://youtu.be/LFdIqhUxPDI 

„Kiedy Babcia była mała”  

Kiedy Babcia była mała,  

to sukienkę i fartuszek krótki miała,  

małe nóżki, chude rączki  

i lubiła jeść cukierki oraz pączki. 

 

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.  

 

A gdy Dziadek był malutki,  

to nie nosił adidasów tylko butki,  

nie miał wąsów, ani brody,  

no i nie chciał jeść marchewki tylko lody. 

 

 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.  

 

Dawno temu Babcia z Dziadkiem  

w piaskownicy się kłócili o łopatkę,  

dziś na spacer idą sobie,  

a gdy wrócą, ja Im kawę dobrą zrobię.  

 

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.  

 

„Święto Dziadka” 

Dzisiaj mamy święto Dziadka 

Okazja niezwykle rzadka 

Ja Dziadziusia kocham, szczerze 

Jego słowom zawsze wierzę 

 

To naprawdę trzeba przyznać 

Dziadzio fajny jest mężczyzna 

Bądź zdrowy dziadku kochany 

I bądź zawsze razem z nami. 

 

     „Sto lat”                      


