Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka

Prowadzący I Jest dzień taki jeden, może dwa dni w roku
Kiedy wzruszeń wiele – łza się kręci w oku
To jest Święto Babci, no i Święto Dziadka
Uroczystość wielka to nie lada gratka.

Prowadzący II O tym ważnym święcie dobrze pamiętamy
i dla naszych gości widowisko mamy.

Prowadzący I Babciu, czyś abyś okularów dziś nie zapomniała?
Włóż je, bardzo proszę, żebyś mnie widziała!

Prowadzący II Uroczystość rozpocząć dobrze by już było
Aby – mili goście – czas wam płynął miło
Pragnę was zaprosić na film o rodzinie
Więcej nic nie powiem – czujcie się jak w kinie

Dziadek Zima w pełni, wiatr zawiewa,
Gdzieś w oddali szumią drzewa
Siedzę na tej sofie sobie
Babcia coś tam w kuchni skrobie
Śpiewa zwiewne melodyjki
Strojąc przy tym śmieszne minki

Babcia

Stasiek, Stasiek czy mnie słyszysz?

Czy udajesz żeś zmęczony

I ustami głośno dyszysz
A wzrok w sufit masz wlepiony?

Dziadek

Co mówisz babciu? Że jest już obiad ?

Babcia

Zapominasz w swym myśleniu

Żeś pierogi wciągnął szybko
Nie myśl tylko o jedzeniu
Zajmij się jakąś rozrywką

Dziadek

Już wieczorem przyjdą wnuki

Krzyczą o tym wrony, kruki.

Narrator I Kiedy dziadek siedział sobie
Babcia niecierpliwa, szybka
Szuka już dla gości kapci
Przecież mamy dziś Dzień Babci
A gdy minie moment, gratka
To nadejdzie też Dzień Dziadka

Narrator II

Dziadek wnuków wyczekuje

Babcia w kuchni coś szykuje
A już wnuki z rodzicami
Jadą do nich z prezentami

Narrator I Domek babci jest już bliski
A u babci pełne miski

Zajechali wreszcie z hukiem
Zatrzymali się przed łukiem

Narrator II Na brukowym podwóreczku
Przednim kołem w ogródeczku
Zderzak się o skibę oparł
Z sieni głosik babci dotarł :

Przyjechali, przyjechali !

Babcia

Już słyszałam was z oddali
I widziałam tuman kurzu
Jak skręcaliście na wzgórzu

Dość gadania, czas ucieka

Dziadek

Przyjechaliście z daleka
Wejdzie szybko, zapraszamy
Od rana na was czekamy

Narrator I

Usiedli razem w zespole

Na swoich miejscach przy stole
Babcia herbatkę nalała
Rodzina umilkła cała

Tata

Takich wnuków babciu chciałaś

Syna miałaś, córkę miałaś
Teraz wnuki tutaj stoją
Tak jak my są twą ostoją

Mama

I o dziadku pamiętamy

Bardzo mocno go kochamy
I stajemy tu z wnukami
z najlepszymi życzeniami.
Dziecko I
Zebraliśmy się tutaj dziś – my wszystkie wnuczęta, bo to wielkie święto, o którym pamięta
każda Ania i Natalka, i Zbyszek i Krzyś.
Dzieci (razem) Od morza aż do Tatr niech nam żyją babcie i dziadkowie 100 lat!
Dziecko II I życzę, Babciu, w ten dzień by ci radości nie mącił żadne dzień.
Dziecko III
Żyj szczęśliwie, dziadku drogi, niech zdrowie i radość przekracza progi twego domu.
Dziecko IV
Wiele bym wam życzyć chciała, chociaż jeszcze jestem mała.
Sto buziaków dzisiaj dam i to serce, które mam.
Dziecko V
Posłuchajcie dzieci, zadam wam trudne pytania. Wiem, że odpowiecie na nie dobrze.
- Kto was zabawi, gdy nie ma mamy i taty?
- Babcia i dziadek! (wszystkie dzieci razem)
- Kto piecze pyszne ciastka?
- Babcia! (wszystkie dzieci razem)
- Kto was przytuli i da opiekę, gdy do szkoły iść nie możecie?
- Babcia i dziadek! (wszystkie dzieci razem)
- Kto zawsze kupi słodycze, gdy o nie prosicie?
- Babcia i dziadek! (wszystkie dzieci razem)
- Kto pięknie opowiada baśnie?
- Babcia właśnie. (wszystkie dzieci razem)
- Kto was zabiera na wycieczki i spacer?

- Dziadek! (wszystkie dzieci razem)
Tata Pięknie odpowiadałyście dzieci. Teraz razem zaśpiewamy, by podziękować babciom i
dziadkom.
Piosenka „Wszystko dla Ciebie”
Dziecko I
Gdy mama i tata nie mają czasu dla mnie, wy zawsze go macie, więc kocham was ogromnie.
Dziecko II
Babcia w kuchni króluje i smakołyki nam gotuje.
Dziecko III
A dziadek zawsze mnie rozumie i ze mną rozmawiać umie.
Dziecko IV
Dlatego teraz babciom i dziadkom czas umilić się postaramy
Dzieci (razem)
i na dalsze przedstawienie zapraszamy.
(Po zakończonym przedstawieniu aktorzy ustawiają się na scenie w rzędzie. Prowadzący
dołączają do nich)
Prowadzący I i Prowadzący II prezentują aktorów.
Wystąpili: ………………………………………….
Prowadzący I. Pamiętamy o babciach i dziadziusiach w dniu ich święta. Przyjmijcie kochani
najlepsze życzenia wyrażone w wierszach i piosenkach.
Prowadzący II. O pomysłach na prezenty dla babci opowie nam ……………………..
I. Siadaj Babciu, siadaj blisko.
Zaraz ci opowiem wszystko.
Prawie całą noc nie spałam,
bo prezenty wymyślałam.
Na kanapie się kręciłam,
aż dla ciebie wymyśliłam:
z lodu broszkę i korale
i śniegowe cztery szale.
Dziesięć czapek w śnieżną kratkę
i lodową czekoladkę.

Jak nie będzie Ci smakować,
to mnie możesz poczęstować!
Prowadzący I. Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe dni, podczas których całe rodziny
spotykają się, aby świętować ten szczególny czas. Zapraszamy ………………… .
II. Pędzą wnuki ulicami
z ogromnymi laurkami.
Te laurki pełne kwiatków
są dla wszystkich babć i dziadków.
A dziadkowie wraz z babciami
już czekają przed domami.
Przez lornetki patrzą w dal
wystrojeni jak na bal.
III. Babcia z dziadkiem dziś świętują,
wszystkie dzieci więc pracują
Zetrą kurze w każdym kątku,
przypilnują dziś porządku.
W kuchni błyszczą już talerze,
wnusia babci bluzkę pierze
Wnusio już podaje kapcie,
bardzo Kocha swoja babcię.
Dzisiaj wszystkie smutki precz!
Święto Dziadków ważna rzecz!
Prowadzący II. W dniu Waszego święta pragniemy złożyć Wam życzenia płynące z głębi
naszych serc. Najlepsze życzenia w imieniu wszystkich wnuczków złoży teraz
……………….słowami wiersza „Kochani Dziadkowie”.
IV. Kochana Babciu, kochany Dziadku, gdy się zbudziłam
I oczu moich powieki uchyliłam
Promyczek miłości w serduszku zawzięcie,
Wspominał mi ciągle o waszym święcie.
Życzę Wam zdrowia dobrego,
Gdyż skarbu lepszego nie znam od tego.
Miłość ma również wielkie znaczenie,
Tej jednak doznacie na pewno ode mnie.
Bądźcie zatem zdrowi i bardzo szczęśliwi,
A naszej miłości niech w sercach przybywa.
Kochać Was będę i kochać nie przestanę,
Bo wiem że od Was to samo dostanę
Piosenka „Dziadkowe bajeczki”

Prowadzący I. Dziękujemy ………….. za piękne wykonanie piosenki „Dziadkowe bajeczki”
i przypomnienie nam, że dla wnuczków dziadziusiowie są niezastąpionymi kompanami
podczas zabaw i wycieczek. Za co najbardziej kochamy naszych dziadziusiów przypomną
nam ……………………………………
V. 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!
Więc wnuki proszą,
żeby w kwiaciarniach
kwiatów nie chować pod ladę.
Dziadek ma święto!
Kwiaty dla Dziadka!
Wiwat, niech żyje Dziadek!
VI. Dzisiaj mamy święto dziadka, okazja niezwykle rzadka.
Ja dziadziusia kocham szczerze, jego słowom zawsze wierzę.
Mój dziadek ma swoje zdanie, budzi we mnie zaufanie.
To naprawdę trzeba przyznać, dziadzio fajny jest mężczyzna.
Kiedy dzień dziadka zawita, z wiązanka kwiatów go witam.
Bądź zdrowy dziadku kochany i bądź zawsze razem z nami!

Piosenka „Kiedy babcia była mała”
Prowadzący II. ……………………………….. przypomniały nam, że babcie i dziadkowie
również kiedyś byli dziećmi. O tym, co robili będąc w naszym wieku opowie nam
………………… słowami wiersza „Czy to możliwe?”
VII. Czy to możliwe, wierzyć się nie chce,
że dziadek kiedyś też był oseskiem.
Nosił pieluchę, zajadał kaszki,
tak jak to robią wszystkie bobaski.
A nasza babcia karmiła lale,
i chętnie ssała najmniejszy palec.
Babcią lub dziadkiem kiedyś będziemy,
tacy jak oni właśnie być chcemy.
Prowadzący I. Nasze babcie to niezastąpione pomocnice, które potrafią znaleźć rozwiązanie
każdej, nawet najtrudniej sytuacji. Posłuchajmy ……………………………. w wierszu
„Nasza babcia – czarodziejka”
VIII. Nasza babcia umie tyle, że uwierzyć trudno w to
Czego dotknie się na chwilę, jak zegarek będzie szło.
Babcia jest jak dobra wróżka, co otwiera dzieciom drzwi
Bo gdy kładzie nas do łózka, mamy potem piękne sny.
Babcia wszystko zrobi dla nas, z jej pomocy każdy rad.
Babcia strasznie jest kochana, więc niech żyje nam sto lat.
IX. Żyj nam Babciu lat ze dwieście,
boś najlepsza w całym mieście.
Gdy za bardzo rozrabiamy
pod twe skrzydła uciekamy.
Ty nas zawsze wytłumaczysz,
wszystkie błędy nam wybaczysz.
Ty obchodzisz święto swoje,
Ja na warcie muszę stać.
I życzenia na tę chwilę,
Tylko stąd Ci mogę słać.

Prowadzący II. Wszystko co dobre, szybko się kończy. Niestety nasze spotkanie powoli
dobiega końca.
Prowadzący I: Chcemy pożegnać się z Państwem wywiadem przeprowadzonym z uczniami
klas 2d i 3c pt. …………………………………
Filmik
Prowadzący II: Najwyższy czas obdarować naszych gości nie tylko wierszami i piosenkami,
lecz także i upominkami.
Prowadzący I: Dziękujemy serdecznie za uwagę i jeszcze raz życzmy wszystkiego
najlepszego wszystkim babciom i dziadziusiom!

( Wręczanie prezentów)
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