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SZKOŁA PODSTAWOWA W MODRZU 

 

 

 

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI  

Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA 

18.01.2016r. 

 

„Pan B óg nie m ógł być w szędzie, 

dlatego stw orzył B abcię i D ziadka” 

 

 

 

   Opracowanie:       

   Agnieszka Kempa 

   Magdalena Sikorska 

    

    
 

 

 

 

 

MODRZE 2016 
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Cel spotkania:  

Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i 

szacunku do dziadków. 

Cele szczegółowe: 

• Budzenie szacunku i przywiązania do osób starszych; 

• Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną; 

• Integracja pokoleń; 

• Integracja uczniów w działalności artystycznej; 

• Umożliwienie dzieciom odczucia satysfakcji z dobrze wykonanego zadania. 

 

Współpraca: 

• Z Radą Sołecką w Modrzu; 

• Z Zespołem Folklorystycznym „Modrzanki”. 

 

Metoda: 

-  montaż słowno-muzyczny 

-  recytacja; 

-  śpiew i taniec; 

-  gra na instrumentach muzycznych 

-  prezentacja multimedialna  

 

Termin uroczystości: 18.01.2016r., godz. 16.00 

Miejsce: sala gimnastyczna 

 

Odpowiedzialni:  

Agnieszka Kempa (4-latki) - program artystyczny, prezentacja multimedialna 

Julia Matuszewska (3/4-latki) - program artystyczny 

Jolanta Pilarczyk (5-latki) - program artystyczny 

Danuta Kozak  (5-latki) - program artystyczny 

Magdalena Sikorska - program artystyczny, dekoracje 

Wioleta Michalak  - program artystyczny kl. IV-VI 

Krzysztof  Krylle – nagłośnienie. 
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SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI  

 

Maja: Serdecznie witamy na uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.  

Konferansjer:  Głos oddajemy pani dyrektor Annie Łykowskiej i panu sołtysowi Marianowi 

Trojanowskiemu. 

 

Maja : Kto nas kocha najgoręcej, kogo my kochamy? 

Komu dziś życzenia gorące składamy? 

To jest nasza babcia, co ma ciepłe dłonie, 

Gdy jesteśmy smutni, to biegniemy do niej. 

 

Konferansjer:  To niezwykły przypadek, super także jest dziadek, 

Bo nawet w środku nocy nie odmówi pomocy. 

Gdy sytuacja jest groźna, liczyć na niego można. 

 

Maja:  Dziś dzień szczególny. Spotykamy się bowiem z Waszego powodu drogie BABCIE i 

drodzy DZIADKOWIE.  

BABCIA i DZIADEK to słowa, które kojarzą się każdemu z ciepłem, miłością i wszystkim, 

co dobre. Nikt inny nie ma tyle cierpliwości, tyle zrozumienia i zwykłej ludzkiej życzliwości 

dla naszych dużych i małych problemów. My to czujemy, dlatego dziękując zapraszamy Was, 

drogie Babcie i drodzy Dziadkowie na to najcieplejsze ze wszystkich świąt. 

Konferansjer:  Dzisiejszą uroczystość pragniemy rozpocząć od prezentu – niespodzianki. 

Kochane Babcie i drodzy Dziadkowie spójrzcie…, to specjalnie dla Was!  

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA  

Konferansjer:  Jako pierwszy zaprezentuje się Zespół Folklorystyczny „Modrzanki”. 

Zapraszamy!  

Maja:  Dziękujemy Modrzankom. Teraz już czas na najmłodszych. Specjalnie dla Państwa 

przedszkolacy z grupy 5- latków, którzy pod okiem pani Danuty Kozak i Jolanty Pilarczyk  

przygotowali Jasełkę. Zapraszamy! 
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JASEŁKA W WYKONANIU PRZEDSZKOLAKÓW (5-LATKI ) 

 

Maja:  Pozostając w świątecznym nastroju, zapraszamy Was, drogie babcie i dziadkowie, do 

obejrzenia programu artystycznego w wykonaniu najmłodszych przedszkolaków, których 

przygotowała pani Julia Matuszewska. 

PROGRAM ARTYSTYCZNY 3 / 4 LATKI 

 

Konferansjer:   Teraz przed Państwem uczniowie klas IV, którzy pod okiem pani Wiolety 

Michalak ćwiczyli kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. 

KOLĘDA – KL. IVa i IVb 

Maja:  Z anielską cierpliwością na swój występ czekały śnieżynki i Mikołaje z grupy 4-

latków ze swoją panią Agnieszką Kempą.   

TANIEC I WIERSZ W WYKONANIU 4-LATKÓW 

Konferansjer:  Skoro już jesteśmy w tanecznym nastroju, zapraszamy do obejrzenia tańca w 

wykonaniu uczniów z kółka artystycznego z klas II i III do popularnej ścieżki dźwiękowej z 

filmu „Piraci z Karaibów”.  

TANIEC PIRACKI W WYKONANIU UCZNIÓW  

Z KÓŁKA MUZYCZNEGO KL. II-III  

Maja:  Karnawał w pełni, dlatego na scenie po raz kolejny uczniowie z klas IV w tańcu 

„Trojak”.   

TROJAK – KL. IVa i IVb 

 

Konferansjer:  Muzyczną niespodziankę ma dla Państwa również Małgosia Walenciak z 

klasy VIb. 

„MAŁGOŚKA”  
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Maja:  Nasi najmłodsi uczniowie również przygotowali coś specjalnego. Zapraszam do 

obejrzenia tanga w wykonaniu uczniów z klasy I.  

TANGO – KLASA I 

Konferansjer:  Kochane babcie, kochani dziadkowie! Szczęśliwe dzieciństwo, radość i 

poczucie bezpieczeństwa, które zapewniacie nam pod nieobecność rodziców jest czymś 

najcenniejszym. Obok rodziców to Wy zajmujecie najwięcej miejsca w naszych sercach...  

 

Maja:  Z okazji Waszego Święta składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia szczęścia, 

radości, a także pociechy ze wszystkich wnuków. 

Konferansjer:  Do życzeń dołączamy taniec belgijski w wykonaniu uczniów z klas V.  

TANIEC BELGIJSKI – KL. V 
 

PRZEMOWA PANI DYREKTOR 

 

Maja:  A już na sam koniec „Sto lat” dla wszystkich babć i dziadków! 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam do realizacji: /-/ Anna Łykowska 


