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Cele ogólne:  

 dostarczanie miłych wrażeń, przeżyć w różnych sferach działalności 
muzycznej, ruchowej, słownej;  

 zaciśnienie współpracy rodzin dzieci z placówką;  
 

Cele operacyjne:(dziecko...)  
 potrafi wyrecytować publicznie krótki wierszyk dla Babci i Dziadka;  
 umie wyrazić mimiką, gestem, ruchem wypowiadane kwestie;  
 potrafi indywidualnie i z kolegami zaśpiewać piosenkę;  
 potrafi zatańczyć z partnerem tańce: krakowiaka, polkę warszawska, 

taniec góralski, taniec kaszubski: szewca i inne pląsy;  
 potrafi wyróżnić z grona gości swoją Babcię oraz swojego Dziadka, 

złożyć im życzenia, wręczyć samodzielnie wykonane prezenty;  
 umie zachować się w sytuacji ekspozycji społecznej, zgodnie 

z przyjętymi wcześniej regułami.  
 
PRZEBIEG ZAJĘCIA:  

Dzieci wchodzą na melodię piosenki pt:"Gdy dzień wstaje", siadają na 
dywanie w kole. Następnie, śpiewając wyżej wymienioną piosenkę, dzieci wstają 
w odpowiedniej kolejności i wykonują taniec przy równoczesnym śpiewie utworu. 
 

CAŁA GRUPA 
 

1.Gdy dzień wstaje i wita świat, 
ranną porą wstaje i ja. 

Mama pomaga ubierać się, 
Do przedszkola prowadzi mnie. 

 
Ref.Ja chodzę tam co dzień, 

obiadek dobry jem, 
a po spacerze w sali wesoło bawię się. 

Kolegów dobrych mam, 
nigdy nie jestem sam, 

przedszkole drugim domem jest. 
 

2.Rano czasem trudno mi wstać, 
chciało by się ziewać i spać. 



Lecz na mnie czeka auto i miś. 
W co będziemy bawić się dziś? 

 
Ref.Ja chodzę tam co dzień... 

 
3.Zamiast mamy panią tu mam, 
bardzo dużo wierszyków znam. 
Śpiewam i tańczę, wesoło mi, 
i tak płyną przedszkolne dni. 

 
Ref.Ja chodzę tam co dzień... 

 
Po piosence i tańcu dziewczynki witają przybyłych gości wierszem pt:"Witamy 

Was":  
 

MARTA I OLA 
 

Witam z całej uprzejmości 
Wszystkich naszych miłych gości, 

Że łaskawie tu przybyli 
By się z nami zabawili. 

Więc wszystkich witamy serdecznie 
I kłaniamy się gościom grzecznie. 

 
Po powitaniu dzieci śpiewają piosenkę pt:"Moja Babcia": 

 
CAŁA GRUPA 

 
1.Moja Babcia ukochana, 
bardzo pyszne robi dania. 

Zupkę z miękkim makaronem 
i racuszki upieczone. 

Ref:La, la, la, la, la, la, la, la, la. 
Lody, frytki i pączusie, niech najedzą się wnuczusie. 

2.Ja, gdy kiedyś będę babcią, 
też nauczę się gotować. 

I co tylko wnuczki zechcą, 
zawsze będę im szykować. 

Ref.La, la, la, la, la, la, la, ,la...  
 

Po odśpiewaniu piosenki dla Babci, wybrane dzieci recytują wiersz pt:"Babciu 
i Dziadku":  
 

IGOR, OLA, JULIA, WIKTOR 
 

Babciu i Dziadku, 
niosę dla Was życzeń bukiecik. 

Serduszka gorące, kwiatki pachnące, 
które wyrosły na miłości łące. 

 



MARTA, KACPER, MARCIN 
 

Dziś mojej Babci życzenia złożę, 
w wiązankę kwiatów serduszko włożę. 
I wiem, że bardzo będzie się cieszyć, 
kiedy zobaczy, jak do niej spieszę. 

 
Po wyrecytowaniu wierszyka, wybrane dzieci tańczą taniec pt: "Tańcowała 

ryba z rakiem". Pozostałe dzieci śpiewają piosenkę:  
 

IGOR, MARTA, KACPER, MARCIN, MARTA 
 

Tańcowała ryba z rakiem, raz i dwa i raz i dwa, 
i przedszkolak z przedszkolakiem 

Polka warszawska, raz i dwa. 
Raz podskoczyć, raz zaklaskać 

Oj, tak, oj, tak, tak, 
Raz podskoczyć, raz zaklaskać 
Polka warszawska, raz i dwa. 

Podaj obie rączki w tańcu, raz i dwa i raz i dwa, 
 

Po tańcu, wybrane dzieci mówią wiersz pt:"Najlepsza Babunia na świecie":  
 

KAROLINA, MARCIN, KLAUDIA 
 

Moja Babunia najlepsza w świecie, 
wszystkim wam powiem, bo wy nie wiecie. 

Ja Babcię kocham, ściskam za szyję, 
niech będzie zdrowa i sto lat żyje. 

 
WERONIKA, KAMIL, WIKTOR 

 
Moja Babunia ma złote ręce, 

ja Babcię kocham chyba najwięcej. 
I mną też Babcia się opiekuje, 
smaczny deserek mi przygotuje 

 
HANIA, MACIEJ, PATRYK, KAJTEK 

 
Na drutach zrobi mi rękawiczki, 

i z włóczki szalik mięciutki, śliczny. 
I zaprowadzi nas do przedszkola. 

 
Po recytacji wiersza, wybrane dzieci śpiewają i tańczą "Krakowiaka": 

 
KACPER, OLA, KAROLINA, KRYSTIAN, KLAUDIA, ŁUKASZ 

 
Krakowiaczek jeden, miał koników siedem, 

pojechał na wojnę, został mu się jeden. 



Siedem lat wojował, szabli nie wyjmował, 
szabla zardzewiała, wojny nie widziała. 

Krakowianka jedna, miała chłopca z drewna, 
a dziewczynkę z wosku, wszystko po krakowsku. 

Krakowiaczek jeden, miał koników siedem, 
pojechał na wojnę, został mu się jeden. 

Siedem lat wojował, szabli nie wyjmował, 
szabla zardzewiała, wojny nie widziała. 

 
Po tańcu, wybrane dzieci mówią wiersz pt:"Dzisiaj mamy święto Dziadka":  

 
SANDRA, KUBA, KACPER 

 
Dzisiaj mamy święto Dziadka, 

okazja niezwykle rzadka. 
Ja Dziadziusia kocham szczerze, 

Jego słowo zawsze wierzę. 
 

Po recytacji wiersza, następuje taniec góralski pt:"Zasiali górale" oraz taniec 
góralski pt:"Za górami, za lasami":  
 

JULIA, MARCIN, WERONIKA, KAMIL, HANIA, MACIEJ 
 

Zasiali górale owies, owies. 
Od końca do końca 
Tak jest, tak jest. 

Zasiali górale żyto, żyto 
Od końca, do końca 
Wszystko, wszystko 

Tam na polu góraliczek gromada, gromada. 
Żadna mu się nie podoba, tylko ta, tylko ta. 
Tam na polu góraliczek gromada, gromada. 
Żadna mi się nie podoba, tylko ta, tylko ta. 

Za górami, za lasami, za dolinami. 
Pobili się dwaj górale ciupagami. 

Hej, górale, nie bijta się, 
ma góralka dwa warkocze, 

podzieliła się. 
 

Po tańcach, dzieci śpiewają piosenkę pt:"Mój Dziadek": 
 

CAŁA GRUPA 
 

1.Mój Dziadek dziś w dobrym humorze, 
Na wnuki spogląda dziś rad, 
Odświętne ubranko założę, 

Zaśpiewam Dziadkowi sto lat. 
Ref: Bo dzisiaj Dzień Dziadka, 

już śpiewa gromadka. 
Niech Dziadek nam żyje sto lat. 



W radości i zdrowiu, 
z uśmiechem i słońcu, 

niech wiele będzie tych lat 
2.A Dziadek łzy z oczu ociera, 
z radości, gdy słyszy ten śpiew. 

Gdy wszyscy śpiewamy dziś teraz, 
Agatka i Marek i Lech. 

Ref: Bo dzisiaj Dzień Dziadka...  
 

Po zaśpiewaniu piosenki, wybrane dzieci mówią wiersz pt:"Fajny Dziadzio": 
 

DOMINIKA, KUBA  
 

Mój Dziadek ma swoje zdanie, 
budzi we mnie zaufanie. 

To naprawdę trzeba przyznać, 
Dziadzio fajny jest mężczyzna. 

 
KRYSTIAN, ŁUKASZ 

 
Kiedy Dzień Dziadka zaświta, 

z wiązanką kwiatów go witam. 
Bądź zdrowy Dziadku kochany, 
i bądź zawsze razem z nami. 

Po wysłuchaniu wiersza przez gości, następuje taniec kaszubski pt:"Szewc" w 
wykonaniu SANDRY, KUBY I DOMINIKA  
 

Po tańcu kaszubskim, wszystkie dzieci odśpiewują ze swoimi paniami 
piosenkę pt:"100 lat".  
 

Następnie dzieci wręczają swoim Dziadkom samodzielnie wykonane prezenty: 
wazoniki z butelek, które ozdobione są kwiatami, wykonanymi ze specjalnych farb 
do malowania szkła oraz ramkę ze zdjęciem swojego wnuka. Dzieci przy okazji 
wręczania upominków, składają swoim Dziadkom życzenia z okazji Ich święta 
i zapraszają na wspólny poczęstunek, który został przygotowany przy współpracy 
Rodziców dzieci.  
 

W zajęciu wykorzystano:  
1. Piosenka "Moja Babcia" - słowa i melodia Maria Tomaszewska  
2. Teksty pozostałych piosenek i wierszy - autor nieznany.  
3. Melodie do znanych tańców ludowych.  
4. J.Iwanowska, G.Sapalska: "Teatrzyk w przedszkolu".  

 


