
Droga Babciu i Drogi Dziadku! 

Przyjmijcie najlepsze życzenia z okazji Waszego Święta! 

Życzymy Wam zdrowia, miłości, szczęścia, pomyślności, 

uśmiechu 

i wszystkiego, co najlepsze nie tylko w tym dniu, ale przez 

cały rok. 

Żyjcie nam sto lat i pamiętajcie, że jesteście wspaniali! 

Życzenia składają Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Przedszkola Nr 235 

„Tęczowe Przedszkole” 

 

1. Wiersz pt. „Kochani Dziadkowie!” 

Babcia z Dziadkiem dziś świętują, 

Wszystkie dzieci więc pracują. 

Zetrą kurze w każdym kątku, 

Przypilnują dziś porządku. 

W kuchni błyszczą już talerze, 

Wnusia babci bluzkę pierze. 

Wnusio już podaje kapcie, 

Bardzo Kocha swoja babcię. 

Dzisiaj wszystkie smutki precz! 

Święto Dziadków Ważna Rzecz! 



2. Piosenka pt. „PYTANIA DO BABCI I DZIADKA” 

 

     I. Babciu powiedz jaka byłaś w swoich szkolnych latach? 

     Czy wolałaś w szkole siedzieć czy na dworze ganiać? 

     Czego bałaś się naprawdę, z czego się cieszyłaś?  

     Czy lubiłaś śpiewać, tańczyć, czy cichutka byłaś? 

     Czy dostałaś kiedyś lalkę, albo może misie? 

     Czy wolałaś czekoladę, landrynki czy ptysie? 

     Gdzie jeździłaś na wakacje, z kim się przyjaźniłaś?  

     I czy można cofnąć czas by sprawdzić jaka byłaś? 

 

Ref.:  Super by było tak wyczarować By z małą babcią pospacerować. 

 I z dziadkiem naszym, małym chłopakiem Na koniec świata iść górskim 

szlakiem. 

 

II. Dziadku przyznaj się czy dzieckiem raczej grzecznym byłeś?  

Procą, łukiem czy pukawką w lesie się bawiłeś? 

Czy zrywałeś kiedyś jabłka w sadzie od sąsiada? 

Czy biegałeś po kałużach, kiedy deszcz napadał? 

Czy ciągnąłeś za warkocze swoje koleżanki?  

Czy to prawda, że z tornistra robiło się sanki? 

A czy w Indian i kowbojów bawić się lubiłeś I czy można cofnąć czas, by 

sprawdzić jaki byłeś?  

 

Ref.:  Super by było tak wyczarować By z małą babcią pospacerować. 

 I z dziadkiem naszym, małym chłopakiem Na koniec świata iść górskim 

szlakiem. /BIS 

 

Babciu, kocham Cię Dziadku, kocham Cię / BIS 

 

Ref.:  Super by było tak wyczarować By z małą babcią pospacerować. 

 I z dziadkiem naszym, małym chłopakiem Na koniec świata iść górskim 

szlakiem. 

 

Babciu, kocham Cię Dziadku, kocham Cię / BIS 

 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=jICXQSFiJkM  

 

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

