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SCENARIUSZ NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA  
 

AUTOR: MUZYKĄCIK (Katarzyna Halasz, Anna Plewa ) 

 

„ZIMOWE MUZYKOWANIE DLA BABCI I DZIADKA” 
 

WEJŚCIE  – „Marsz Florentyński” –  

https://www.youtube.com/watch?v=7ENUV8rLp5I&t=99s 

 

1. „Powitanka” – z Muzykącikowego repertuaru 

 

DZIECKO I: 

Dziś dla dzieciaków nie lada gratka, 

Bo świętujemy Dzień Babci i Dziadka. 

 

 DZIECKO II: 

Coś zatańczymy, coś zaśpiewamy,  

Piękne występy w prezencie Wam damy. 

 

 DZIECKO II: 

Choć zima za oknem, mrozu nie mało, 

Chcemy by w tej sali ciepło zostało, 

 

DZIECKO IV: 

Bo serca nasze małe, lecz gorące, 

Rozgrzeją Babcię i Dziadka bardziej niż słońce. 

 

DZIECKO I, II, II, IV - razem: 

Teraz pora na występy, lecz zanim to nastąpi wszyscy przypominamy, 
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WSZYSCY: 

Babciu, dziadku: BARDZO WAS KOCHAMY!  

 

2. „Babciu, dziadku…” – na melodię „Panie Janie” – pokaz z serduszkami 

oraz instrumentacja na dzwonki - 

https://www.youtube.com/watch?v=NTJFGZqpKF0 

 

Narrator (Nauczyciel): 

Drogie babcie i dziadkowie, miło nam Was gościć,  

Cieszę się, że spotykamy się na tak pięknej uroczystości. 

Dzieci ciężko pracowały 

I moc niespodzianek dla Was przygotowały. 

Posłuchajcie, oglądajcie,  

Oklaskami nagradzajcie, 

Bo ten pokaz, powiem szczerze, 

Wprost z tych małych serduszek się bierze. 

 

3. Zimowy taniec ze wstążkami –      

https://www.youtube.com/watch?v=N3x0Xq6jOn0&t=26s 

 

Narrator: 

Choć zimno w nosy, zimno w uszy, 

Dzieci się cieszą kiedy śnieżek pruszy. 

Z dziadkiem na sankach zjeżdżają i  z babcią ulepią bałwana, 

Niech więc spadnie biały śnieżek po same kolana. 

 

4. „Tup, tup, tup – po śniegu kroczy zuch” – piosenka z repertuaru 

Muzykącikowego 

 

5. Zabawa ruchowa z chusteczkami „Płatki śbiegu…” –  
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https://www.youtube.com/watch?v=07wKBWCN2Ew&t=15s 

 

Narrator: 

Śnieg otulił ziemię całą, 

Wszędzie jest biało, 

Nadszedł wreszcie zimy czas. 

Wiele zabaw czeka nas! 

 

6. Taniec z chusteczkami do utworu „Little Snowflake” –  

https://www.youtube.com/watch?v=FSn4r_GKB2E 

 

7. Taniec w parach do utworu „Jingle Bells” – opracowanie z 

warsztatów „Zimowy zwrót głowy”   

 

Narrator: 

Pani Zima, piękna dama do nas zawitała, 

Wszystko zmroziła, oszroniła i śniegiem obsypała. – w tym czasie dziecko 

przebrane za Panią Zimę krąży dookoła dzieci i macha swoją „śnieżna 

różdzką”. 

 

PANI ZIMA: 

Żebyś babciu w dzień zimowy humor lepszy miała, 

Chcę by cała grupa piękny koncert dała. 

Niech dźwięk instrumentów też dziadka ucieszy, 

Więc szybciutko to grania niech wnuczek, wnuczka spieszy. 

 

 

8. „Jeśli kochasz Babcię swoją/ Dziadka swego – zagraj tak…” – 

piosenka z instrumentacją 

 https://www.youtube.com/watch?v=rpMOZAZC19Q 
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(OPCJONALNIE: 

Narrator: 

Choć Święta już za nami, to licznymi prezentami, 

Chcemy dziś Wam podziękować za to, że jesteście z nami.   – po 

tym tekście będzie czas na to, aby dzieci szybciutko rozdały Babci i 

Dziadkowi przygotowane upominki i szybko wróciły na swoje miejsce do 

ostatniej piosenki. 

Jeśli przygotowujecie pokaz w formie filmu, ten tekst można pominąć) 

 

 

RAZEM – wszystkie dzieci: 

Babciuniu, Dziadziuniu,w dniu Waszego święta, 

Życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta 

Zdrówka i szczęścia dnia każdego, 

Uśmiechu na ustach i wszystkiego najlepszego, 

Wy zawsze wszystko najlepiej wiecie, 

Smutno by było bez Was na świecie. 

Na koniec praz kolejny raz zapewniamy 

Bardzo, ach bardzo Was za to kochamy 

 

9. „Jest na świecie pewna Pani/pewien Pan…” –  

https://www.youtube.com/watch?v=6yhqWFJxKvU&t=5s 

 

LUB 

 

10. „Babciu/ Dziadko kocham Cię…”  (ze zmianą w tekście) –  

https://www.youtube.com/watch?v=e2UTNW_ODVg&t=24s 

 

 


