Scenariusz uroczystości z okazji „Dnia Babci i Dnia Dziadka” w klasie 2a
w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku w dn. 20.01.2015r.
opracowała – mgr E. Borzejewicz

Cele:
· wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną dziecka,
· kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny,
· nawiązywanie bliższych kontaktów z Babcią i Dziadkiem poprzez radosne, wspólne przeżywanie święta,
· okazywanie szacunku Babci i Dziadkowi,
· wręczanie upominków przygotowanych przez dzieci.
1. Powitanie przybyłych gości przez nauczycielkę i zaproszenie do wspólnej zabawy.
2. Korowód marszowy.
3. Piosenka „Polka dla babci i dziadka”
Dzisiaj w szkole piękny bal, bal wspaniały na 100 par,
bal dla dziadków i dla babć, pięknie zapraszamy Was.
To jest polka dla dziadziusia i dla babci i dla wnusia
kto poleczkę naszą zna, niech zatańczy tak jak ja
My do szkoły zapraszamy, babcię, dziadka, tatę, mamę
gdy tańczymy polkę wraz bardzo miło płynie czas.
4. Wiersz powitalny
Ślicznie gościom się kłaniamy,
niespodzianki dla Was mamy
Bijcie brawa cały czas,
wnuki będą bawić Was.
Zebraliśmy się tutaj- my wszystkie wnuczęta
Aby dać dowód miłości swej dziś
Dziś jest Święto Babci Dziadka
Więc prosimy Was
Niech te wiersze i piosenki
Umilą Wam czas.
5. Recytacja wiersza ,,Babcia i Dziadek”
Jaki dzisiaj dzień wesoły-najprawdziwsze święto!
Widzę Babcię tak szczęśliwą-pięknie uśmiechniętą.
Dziadek taki elegancki, pięknie ogolony.
To dla Babci –mojej Babci, czyli jego żony.
Dziś słoneczko jasno świeci, zima biała śpiewa.
A w szkole dzieci składają życzenia.

Wszystkim babciom, wszystkim dziadkom.
Zdrowia, pomyślności, uśmiechów na co dzień.
I dużo radości.
6. Piosenka „Na Dzień Babci i Dzień Dziadka”
Jaki prezent wręczyć babci, co spodoba się dziadkowi,
Przecież im nie kupię kapci, kto najlepszą zna odpowiedź.
Styczeń śmieje się wesoło i ozdabia ziemię szronem
Teraz błyszczą skarby w koło, na prezenty przeznaczone.
Na Dzień Babci i Dzień Dziadka życzę moc w śniegowych płatkach,
gra orkiestra sopelkowa, bo dziś każdy chce świętować.
Na Dzień Babci i Dzień Dziadka, szyby stoją w białych kwiatkach,
mróz łagodzi swe zwyczaje i cieplejszy się wydaje.
Choć styczniowe podarunki skrzą się w słońcu niczym srebro,
zrobię jeszcze dwie laurki to ucieszy ich na pewno.
Na świąteczny podwieczorek przygotuję górę ciastek,
a na każdym inny wzorek, bo pomysły będą własne.
7. Recytacja wiersza
Gdy tata ciągle w pracy,
A mama jest zajęta,
U dziadków najwspanialsze
Wakacje są i święta.
Gdy tata w delegacji,
A mama jeszcze w pracy,
To babcia da kolację
Na starej srebrnej tacy.
A kiedy przyjdą strachy
Pod wieczór albo z rana,
U kogo najbezpieczniej?
U dziadka na kolanach.
8. Recytacja wiersza
Kochamy nasze babcie
I dziadków też kochamy.
W dniu Babci i w Dniu Dziadka
Życzenia wam składamy.
Dziękujemy Wam dziadkowie,
To bardzo wam się chwali,
Żeście nam rodziców
Tak dobrze wychowali!
Bez was smutny byłby świat,
Żyj nam babciu,
Żyj nam dziadku
Co najmniej dwieście lat!
9. „Piosenka dla babci”
Nasza babcia umie tyle, że uwierzyć trudno w to.
Czego dotknie się za chwilę
jak zegarek będzie szło, jak zegarek będzie szło.
Babcia jest tak dobra wróża co otwiera bajkom drzwi,
bo gdy kładzie nas do łóżka,
mamy potem piękne sny, mamy potem piękne sny.
Babcia wszystko robi dla nas, jej pomocy każdy rad.

Babcia bardzo jest kochana,
Więc niech żyje nam 100 lat!
Więc niech żyje nam 100 lat!
10. Recytacja wiersza ,,Wiersz dla babci i dziadka”.
Kochani, dziś okazja rzadka.
Mamy Dzień Babci oraz Dziadka.
Jak wiecie, jest ich razem czworo.
Co można sprawdzić, gdy się zbiorą.
Wciąż mówią wtedy o tych latach.
Gdy jeszcze dzieckiem był wasz tata.
A wasza mama bez swych lalek.
Do łóżka iść nie chciała wcale.
A teraz, jak ten czas wciąż leci.
Cieszą się dziećmi swoich dzieci.
I myślą widząc ich gromadkę.
Że miło Babcią być i Dziadkiem.
Więc dziś spróbujcie zapamiętać.
Czym są dla dziadków ich wnuczęta.
I pięknej szansy nie przegapcie.
Kochajcie Dziadków swych i Babcie.
11. WIERSZ „ Nowoczesna babcia”
Nowoczesna Babcia
Nie założy kapcia
Woli getry od spódnicy
Gdy zje ciasto zaraz ćwiczy
Zamiast kremu z czekoladą
Jabłka i sałatę zjada
Kiedy proszę przebrać lalę
Babcia mówi – po serialu
Zamiast robótki na drucie
Woli gumy „Orbit” żucie
Gdy spać kładę się wieczorem
Marzę o bajce z humorem
12. „Piosenka dla dziadka”
Najdroższy dziadku to jest piosenka, którą śpiewają tobie wnuczęta,
nie o zabawce, ani o kwiatku , to jest piosenka o naszym dziadku.
O tym jak idę z dziadkiem do zoo,
O tym jak z dziadkiem jest mi wesoło,
O brodzie dziadka co śmiesznie kłuje,
kiedy się dziadka mocno całuje.
Najdroższy dziadku to jest piosenka,
którą śpiewają tobie wnuczęta,
nie o zabawce, ani o kwiatku , to jest piosenka o naszym dziadku.
O tym jak z dziadkiem na pyszne ciastka,
jedziemy sobie razem do miasta,
o tym jak idę z dziadkiem na lody,
i na łyk czkawki sodowej wody.
Najdroższy dziadku to jest piosenka,
którą śpiewają tobie wnuczęta,
nie o zabawce, ani o kwiatku , to jest piosenka o naszym dziadku.

13.WIERSZ - „Dzień Dziadka „
Kto ci opowie o dawnych latach?
Tych lat naoczny świadek
Jak kraj nasz rośnie
Jak ludzie rosną
Opowie ci twój dziadek.
Otworzy serce, kieszeń otworzy
Podsunie czekoladę
Z twoich sukcesów zawsze się cieszy
Kto? No wiadomo! Dziadek.
A jak coś spsocisz, jak coś naknocisz
Jak trzeba spytać o radę
To kto za uszy wyciągnie z biedy?
Wiadomo! Zawsze Dziadek.
14. Piosenka „U babci jest słodko”
Kiedy tata was ofuknie, kiedy mama cię ofuknie,
kiedy patrzą na człowieka okiem złym,
to do kogo człowiek stuka, gdzie azylu sobie szuka,
to do kogo, to do kogo tak jak w dym.
U babci jest słodko świat pachnie szarlotką,
no proszę zjedz jeszcze ździebełko
i głowa do góry, odpędzę te chmury
i niebo odkurzę miotełką.
Nie ma jak babcia, jak babcię kocham,
bez babci byłby kiepski los,
jak macie babcię to się nie kwapcie ,
bo wam nie spadnie z głowy włos.
U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką,
a może chcesz placka spróbować,
popijasz herbatę i słońce nad światem,
już świeci jak złoty samowar.
Wszystkie wnuki nawet duże, nawet takie po maturze,
nawet takie z długą brodą, aż po pas,
to do babci lecą z kwiatkiem i zaniosą na dokładkę
tę piosenkę, którą śpiewa każdy z nas.
15. Wiersz ,,Koncert życzeń”
Teraz koncert życzeń dla Babci i Dziadka.
zdrowia, szczęścia i słodyczy.
Babci wnuczka dzisiaj życzy!
To nie koniec życzeń jeszcze.
Emerytury życzę Ci większej!
W poniedziałek pomyślności.
A we wtorek kosz radości.
W środy, czwartki precz zmartwienia!
Niech i w piątki strapień nie ma!
Na soboty i niedziele.
Życzę odpoczynku wiele.
Niech Ci życie płynie miło!
Żeby Ci też trosk ubyło!
Na lato nowy leżak Ci sprawię!
Odpoczniesz sobie w cieniu na trawie

16. Piosenka „Babciu, dziadku to znów ja”
Choć do babci i do dziadka, często chodzę w odwiedziny,
na mój widok klaszczą w dłonie i zdumione robią miny.
Co za gość zawitał do nas, przekrzykują się nawzajem,
czy ty rośniesz jak na drożdżach czy nam tylko się wydaje.
Babciu, dziadku to znów ja, niespodziankę dla was mam,
wierszyk i laurki dwie, dzisiaj podarować chcę.
Babciu, dziadku to znów ja, bukiet kwiatów niosę wam,
miło w domu wiosnę mieć, gdy za oknem mróz i śnieg.
Dwa wesołe dni styczniowe, wyglądają z kalendarza
i zapomnieć o nich nigdy żadnym wnukom się nie zdarza.
Wnuki małe i te duże z życzeniami pędzą szybko,
zewsząd słychać powitania: Witaj słonko! Witaj rybko!
17. Wiersz „Dziś dla mego Dziadka”
Dużą masz już wnuczkę.
Babciu ukochana.
Może Ci pomagać
z wieczora i z rana.
Dziś dla mego Dziadka
ciasto przygotuję,
a potem go mocno,
mocno ucałuję?
Babciu najdroższa!
Odpocznij sobie!
Żebyś dla prawnuków .
Miała jeszcze zdrowie!
Bo kto moim dzieciom
bajeczkę opowie?
Słuchaj sobie radia, popatrz w telewizję...
A ja ci życzenia na ekranie przyślę!
Pomyśl Babciu o sobie!
Poczytaj gazety!
Zrób sobie fryzurę,
jak młode kobiety.
I jeszcze prosimy teraz:
na następnych parę lat.
Podarujcie swoim wnukom.
Worek pełen dobrych rad.
18. Piosenka „Wszystkie dzieci dobrze wiedzą”
Gdy zabawki porozrzucam, moja mama złości się,
a gdy nie chcę ich pozbierać wtedy już jest bardzo źle,
ale babcia mi pomoże poukładać klocki w mig,
za to wszystko droga babciu chcę ci podziękować dziś.
Wszystkie dzieci dobrze wiedzą i się bardzo cieszą tym,
że do babci i do dziadka zawsze można iść jak w dym,
bo dziadkowie oraz babcie choć uwierzyć trudno w to, kochają swe wnuczęta tak jak mało kto.
Gdy zabawka się popsuje, tata mało czasu ma,
dziadek sam ją zreperuje, naprawioną wnet mi da
i zabierze mnie na spacer, gdy jest ładny ciepły dzień,
za to wszystko drogi dziadku dziś ci podziękować chcę.

19. Recytacja wiersza.
My swoje Babcie i Dziadków bardzo kochamy.
I o ich święcie zawsze pamiętamy.
Wręczymy prezenty, ucałujemy.
I przyrzekamy: grzeczni będziemy.
20. Złożenie życzeń przez nauczycielkę.
21.Wręczenie upominków przez dzieci.
22 . Wspólny, słodki poczęstunek.

