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Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka 

zorganizowanej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modrzu 

 

Data: 23.01.2012 
Godzina 16.00 
Odpowiedzialni: Danuta Kozak, Agnieszka Kempa, Julia Matuszewska, Katarzyna Wasiewicz, Mirosława Szwarc-
Kempa, Magdalena Sikorska, Natalia Tadeusz, Agnieszka Baumann-Borowicz, nagłośnienie: Krzysztof Krylle 

 
 
Przebieg uroczystości 
 
Konferansjer  (Łukasz Lulczyński) 

Szanowni Państwo! Przedwczoraj, 21 stycznia, obchodziliśmy Dzień Babci, a wczoraj – Dzień Dziadka. Z 
tej okazji składam wszystkim Babciom i Dziadkom najserdeczniejsze życzenia. Mam nadzieję, że wszystkie 
wnuczęta pamiętają o tym, jak wspaniałe babcie i dziadkowie opowiadają bajki, śpiewają kołysanki… 
Przytulą i pocieszą, kiedy mamy zły humor. Dlatego teraz my postaramy się, aby nasi dziadkowie miło 
spędzili czas. 

Na naszej uroczystości  serdecznie witamy: 
- panią dyrektor Karolinę Kulę, 
- pana burmistrza Włodzimierza Pińczaka, 
- radnych: pana Zenona Kempę i pana Krzysztofa Robaszyńskiego, 
- sołtysa Modrza pana Mariana Trojanowskiego, 
- księdza proboszcza Henryka Rynkiewicza, 
- a przede wszystkim gorąco witamy nasze babcie i dziadków!!! 
 
Na początek zapraszamy do obejrzenia części artystycznej, a na scenę prosimy artystki Kółka Muzycznego, 
które zaprezentują się w Tańcu choinek. 
[układ taneczny Taniec choinek] 

Konferansjer  (Łukasz Lulczyński) 

Serdecznie dziękujemy! A teraz swoje talenty zaprezentują najmłodsi. Na scenę zapraszamy przedszkolaki, 
które wystąpią w przedstawieniu bożonarodzeniowym. 

[przedstawienie bożonarodzeniowe] 

Konferansjer  (Łukasz Lulczyński) 

Na scenę ponownie zapraszamy uczennice z Kółka Muzycznego, które tym razem wystąpią w Tańcu 
czarownic. 

[Taniec czarownic] 

Konferansjer  (Łukasz Lulczyński) 

Uczniowie klas I-III wystąpią przed Państwem w piosenkach i inscenizacji Śpiąca królewna. 
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[piosenka I, inscenizacja baśni Śpiąca królewna, piosenka II] 

Konferansjer (Łukasz Lulczyński) 

Na scenę ponownie zapraszamy przedszkolaki. Każda z grup przygotowała piosenkę.  

[piosenki przedszkolaków] 

Konferansjer  (Łukasz Lulczyński) 

Nadszedł czas na występ  nas – najstarszych wnuków – uczniów klas IV-VI. Zapraszamy na specjalne 
wydanie Koncertu Życzeń. Dzisiejszy program dedykujemy Wam, kochane Babcie i drodzy Dziadkowie,      
i z myślą o Was dobraliśmy repertuar, w którym nie zabraknie utworów z Waszej młodości. Zapraszamy                    
do wysłuchania piosenek, które zabiorą Was w podróż sentymentalną. Mamy nadzieję, że wraz z nimi 
powrócą wspomnienia… 
W międzyczasie wsłuchajmy się w słowa życzeń składanych dla Was prosto z serc Waszych wnuków. 
A teraz przed Państwem niezapomniana piosenkarka, wokalistka Czerwono-Czarnych – Karin Stanek         
w piosence Chłopiec z gitarą. 
 
[Karin Stanek (Wiktoria Wolna) w piosence Chłopiec z gitarą] 
 
Konferansjer  (Łukasz Lulczyński) 

Pora na życzenia! 

Lektor (Maria Szczygielska) 

Mojej babci pięknego kwiatka dam, 
Mojej babci buziaczka dam, 
Mojej babci dam cały świat, 
Bo bardzo kocham swoją babcię! 
Gdy do mnie przyjdzie moja babunia, 
Moje serduszko gorące i czerwone. 
Zawsze będzie bić dla mojej kochanej babci! 
Babci Marii Weber życzenia składa wnuczka Klaudia 
 
Uśmiecham się pięknie, śpiewam wesoło, 
A to tylko dla was, kochani dziadkowie!! 
Dla dziadków Reni i Romka życzenia śle wnuczka Vanessa 
 
Zimowe słoneczko wesoło patrzy 
I ciepły uśmiech przesyła babci. 
I ja też babciu mam dziś dla ciebie 
Uśmiech jak słonko jasne na niebie. 
Od wnuka Dawida dla babci Jolanty Kliponis 
 
Konferansjer  (Łukasz Lulczyński) 
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A teraz na scenę zapraszamy Annę Jantar, która wykona dla nas niezapomniany utwór Tyle słońca w całym 
mieście. 

[Julia Kujawa (Anna Jantar) w piosence Tyle słońca w całym mieście] 

 

Konferansjer  (Łukasz Lulczyński) 

Dziękujemy!! Czas na kolejną porcję życzeń. 

Lektor (Maria Szczygielska) 

Kochany dziadku żyj sto lat. 
Świętuj dziś z nami, 
Baw się i tańcz. 
Zapewniam, że bardzo Cię kochamy 
I wiem, że Ty też kochasz nas! 
Najlepsze życzenia dla dziadka Mariana przesyła Patrycja z rodzeństwem 
 
Kwiatki, cukierki, ciasteczka i moc gorących życzeń: 
Zdrowia, pomyślności i zadowolenia z życia 
Od Mateusza dla Babci Krystyny i Dziadka Sylwestra 
 
Kochana babciu żyj sto lat! 
Niech dla ciebie rośnie ten piękny kwiat. 
Dużo szczęścia i radości 
I do wnuków cierpliwości 
Od Anastazji dla babci Jadwigi. 
 
Konferansjer  (Łukasz Lulczyński) 

A teraz dla wszystkich babć i dziadków w piosence Parostatek wystąpi… Krzysztof Krawczyk! 

[Gerard Trafas (Krzysztof Krawczyk) w piosence Parostatek] 

Konferansjer  (Łukasz Lulczyński) 

Dziękujemy! Wysłuchajmy kolejnych pięknych życzeń. 

 Lektor (Maria Szczygielska) 

Życzę dziś tobie, babuniu miła, 
Byś zawsze szczęśliwa była. 
Życzę babuni życia długiego, 
Radości, szczęścia, zdrowia dobrego. 
Najlepsze życzenia dla babć Beni i Geni od wnuczki Wiktorii. 
 
Dużo zdrowia, pogody ducha 
I niechaj radość od kochanej babci Wiesławy Marciniak bucha! 
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Życzenia od wnuczki Weroniki Rybowskiej 
 
Zdrowia, szczęścia, pomyślności 
I na kawce dużo gości. 
Obrusa białego, niepoplamionego. 
Wnuczki i wnuczka kochającego! 
Życzenia dla dziadka Ireneusza od wnuczki Weroniki Rybowskiej 
 
Konferansjer  (Łukasz Lulczyński)   

A teraz prosimy wszystkie babcie, by przypomniały sobie, jakie miały najskrytsze marzenia będąc 
dorastającymi dziewczynami. Może zadanie naszym babciom ułatwi piosenką Ireny Santor Odrobinę 
szczęścia w miłości… 

[Karolina Walicht (Irena Santor) w piosence Odrobinę szczęścia w miłości] 

Konferansjer  (Łukasz Lulczyński) 

Ależ nastrojowo nam się zrobiło na sali… Ciekaw jestem, które jeszcze wnuki postanowiły napisać             
do redakcji naszego programu, by przesłać życzenia swoim dziadkom i babciom? Marysiu… 

Lektor (Maria Szczygielska) 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności 
Dużo miłych chwil i radości. 
W ten wyjątkowy dzień gromadki wnuków na kawce  
Babci Geni i dziadkowi Mietkowi życzy Gerard Trafas. 
 
Kochana babciu, w dniu twojego święta 
Bądź zawsze miła i uśmiechnięta. 
Pamiętaj, że wnuczka twa zawsze z tobą radę da. 
Kochana babciu, nie martw się niczym i ty kochany dziadku też. 
Dziś was kwiatkami obdaruję i pyszne ciastko przygotuję! 
Życzenia dla babci Bożeny i dziadka Bogdana przesyła Julia Kujawa 
 
Kochany dziadku wciąż młody czujesz się duchem, 
Wciąż jesteś dzielnym zuchem! 
Ślę Tobie najlepsze życzenia 
Wszystkich marzeń spełnienia! 
Dla dziadka Władka od Karoliny 
 
Konferansjer  (Łukasz Lulczyński) 

A teraz przed państwem Filipinki i niezapomniany utwór – Bal Arlekina! 

Konferansjer  (Łukasz Lulczyński) 
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Dobiega końca nasze specjalne wydanie Koncertu Życzeń. Wysłuchajmy piosenki finałowej, która będzie 
podsumowaniem naszego dzisiejszego programu. Zapraszamy na scenę nasze gwiazdy! Zaśpiewajmy 
Czaczę dla Babci i Dziadka. 

[wszyscy uczestnicy Koncertu Życzeń śpiewają piosenkę Czacza dla Babci i Dziadka] 

Konferansjer  (Łukasz Lulczyński) 

Młodzi artyści dziękują państwu za uwagę!  A teraz na sceną prosimy zespół folklorystyczny „Modrzanki”, 
który zaprezentuje się w programie artystycznym pt. Chłopoki, panienki i stare babinki. 

Konferansjer  (Łukasz Lulczyński) 

O zabranie głosu proszę panią dyrektor Karolinę Kulę. 

 

 

Zatwierdzam do realizacji: /-/ dyrektor mgr Karolina Kula 


