
SCENARIUSZ  UROCZYSTOŚCI 

Z OKAZJI  DNIA  BABCI  I  DZIADKA 

 

1. Data: 23.I.2012 

2. Miejsce: sala gimnastyczna 

3. Klasy: I – III i oddziały przedszkolne. 

4. Przygotowanie dzieci i organizacja: Małgorzata Kowalczyk, Izabela 
Pawlińska,  Renata Pawłat, Jolanta Perdek, Eliza Mielczarek, 
Bogumiła Nowakowska. 

5. Projekt dekoracji:  Izabela Pawlińska. 
Wykonanie dekoracji: Izabela Pawlińska i Małgorzata Kowalczyk.  

6.  Cele ogólne: 
− kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny, 
− uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek 

z okazji ich święta, 
− rozwijanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami, 

przełamywanie uczuć lęku i onieśmielenia w czasie występu, 
− uczenie okazywania miłości i szacunku dla najbliższych członków 

rodziny. 
 
7.   Cele operacyjne: 

− dzieci wiedzą, że osobom starszym należy okazywać szacunek i 
wdzięczność za pomoc w wychowywaniu wnucząt , 

− dzieci pokonują nieśmiałość przed publicznym wystąpieniem, 
− dzieci właściwie gospodarują oddechem w czasie recytacji wierszy, 
− dzieci znają treść i melodie piosenek związanych z Dniem Babci i 

Dziadka, 
− dzieci znają układy taneczne i potrafią tańczyć do przygotowanych 

piosenek, 
− dzieci potrafią składać życzenia swoim babciom i  dziadkom, 
− dzieci potrafią kulturalnie zachowywać się podczas poczęstunku. 

8. Forma: indywidualna i z całą grupą. 

 

 



      Przebieg 

1. Powitanie gości przez panią dyrektor Renatę Pawłat. 

2. Występ dzieci z oddziałów przedszkolnych (3 i 4-latki): 

- piosenka „Nie pytajcie kogo wolę”, 

- taniec do piosenki „Grozik”, 

-wiersz „Dla babci i dziadka”. 

3. Klasa „0” (5 i 6-latki): 

- taniec „Korowód marszowy”, 

- wiersz „Podziękowanie”, 

- taniec z pomponami  do piosenki „Babcia tańczy rock and rolla”. 

4. Występ klasy I: 

- piosenka „Na Dzień Babci i Dzień Dziadka”, 

- wiersz „Za co kochamy nasze babcie  i dziadków”, 

- piosenka „Niech nam żyją nasze babcie”, 

- taniec „Makarena”. 

5. Występ klasy II: 

- Kolęda „Przylecieli aniołkowie”, 

- inscenizacja „Historia krzyżaka spod szafki”, 

- piosenka „Babciu, Dziadku to znów ja”. 

6. Występ klasy III: 

- piosenka „Oberek dla Babci i Dziadka”, 

- wiersze: „Wszystko dla babci”,  „Dla dziadka”, 

- piosenka „Kaczuszki”. 

7. Wręczenie upominków babciom i dziadkom. 

8. Poczęstunek. 

Opracowała Iza Pawlińska 


