
Koncert życzeń dla Babci i Dziadka

1. Powitanie Gości

2. Wiersz na powitanie

Serduszko moje bije z radości,
bo mam przywitać zebranych tu gości.
Więc witam wszystkich miło i serdecznie,
a kłaniam się pięknie i grzecznie.
Dzisiaj zerówczaki przedstawienie dają,
jedni zatańczą, drudzy zaśpiewają.
Wszystkim dziękujemy, którzy tu przybyli,
będziemy się razem wesoło bawili.
Lecz jeśli nam się coś niecoś pomyli
niech was to nie śmieszy, moi goście mili.
Bo to przecież grają tu małe dzieciaki,
to nie są studenci tylko zerówczaki.

3. Piosenka „Kiedy Babcia była mała”

Kiedy babcia była mała to sukienkę i
fartuszek krótki miała. Małe nóżki chude
rączki i lubiła jeść cukierki oraz pączki.

Ref. I co , i co , że babcia nam urosła , że lat
ma trochę więcej niż ja i brat i siostra.
I co , i co , to ważne że mam babcię , że
bardzo kocham ją i śpiewać lubię z nią.

 A gdy dziadek był malutki ,
 to nie nosił adidasów tylko butki.
Nie miał wąsów ani brody ,
no i nie chciał jeść marchewki tylko lody!

Ref. I co , i co , że dziadek urósł trochę ,
że lat ma trochę więcej niż dwa plus trzy plus
osiem.
I co , i co , to ważne że mam dziadka ,
 że bardzo kocham go i lat mu życzę sto!

Dawno temu babcia z dziadkiem w
piaskownicy się kłócili o łopatkę.
Dziś na spacer idą sobie ,
a gdy wrócą ja im kawę dobrą zrobię.

Ref. I co , i co , że trochę nam urośli , że nie
są dzieciakami , że ważni z nich dorośli. I co ,

i co , to ważne że są z nami , niech żyją długi
czas i zawsze lubią nas.

4. Inscenizacja

Narrator:
Co to za hałas? Skąd tyle krzyku?
Każdy coś niesie w swoim koszyku,
każdy jest taki strasznie przejęty…

Wszyscy:
Dla Babci i Dziadka mamy prezenty!!!

Dziecko 1:
To złota rybka – choć jeszcze mała,
będzie życzenia babci spełniała.
Niech pływa rybka w przejrzystej wodzie,
i trzy życzenia niech spełnia co dzień!

Dziecko 2:
A ja przynoszę buty bajkowe,
lekkie, wygodne, siedmiomilowe.
Takie akurat na Dziadka nogę,
żeby do sklepu skracały drogę

Dziecko 3:
A ja stoliczek bajkowy mam,
który się zawsze nakrywa sam.
Na tym stoliczku, na zawołanie
zjawi się obiad, albo śniadanie

Dziecko 4:
A tu Dziadziusiu jest książka z bajkami,
możesz ją wnukom czytać czasami

5. Taniec „Gwiazdka”

I. Świeci gwiazdka jedna, druga.
Główką kręci, oczkiem mruga.
Wszystkie gwiazdki zaświeciły.
Wszystkie razem zatańczyły.

II. Chodź gwiazdeczko, chodź gwiazdeczko
zabawimy się w kółeczko.
Chodź gwiazdeczko, chodź gwiazdeczko
zabawimy się w kółeczko.

III.  Krążą w kółko gwiazdki obie.
Czasem nóżką tupną sobie.
Czasem główką pokiwają.
I mrugają, wciąż mrugają.



6. Wiersz dla Babci

Siadaj Babciu, siadaj blisko
zaraz Ci opowiem wszystko,
prawie cała 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 kratę
i lodową czekoladę.
Jak nie będzie Ci smakować,
to mnie możesz poczęstować!

7. Koncert życzeń

· 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.
Bądź wiec zdrowa, uśmiechnięta,
tego życzą Ci wnuczęta!

· Dziś Dzień Dziadka, nie psocimy,
Tylko dobrze Ci życzymy.
Ty wybronisz nas od draki,
bośmy małe rozrabiak.
Całujemy Cię serdecznie,
żyj nam Dziadku, długowiecznie!

· Babciu najdroższa, odpocznij sobie
żebyś dla prawnuków też miała zdrowie,
bo kto moim dzieciom bajeczkę opowie?

· Niechaj Dziadzio z Babunią
tak nam długo żyją,
póki komar i mucha
Morza nie wypiją.
A ty mucho, komarze
pijcie wodę powoli,
niech się Dziadzio z Babunią
nażyją dowoli

8. Piosenka „Kochanej Babci”

Kochanej babci w naszej piosence
Życzymy stu lat a nawet więcej
W szczęściu i zdrowiu tak wielu dni
Życzymy dzisiaj babuniu ci
życzymy dzisiaj babuniu ci

Nie wiesz jak bardzo ciebie kochamy
Ty jesteś mamą najdroższej mamy
W szczęściu i zdrowiu tak wielu dni...

Ty nas rozumiesz, o nas pamiętasz
I to na co dzień a nie od święta
W szczęściu i zdrowiu tak wielu dni...

W ostatniej zwrotce znów zaśpiewamy
Żyj babciu sto lat, tak cię kochamy
W szczęściu i zdrowiu...

9. Koncert życzeń cd.

· Kochany Dziadku – gorąco Ci życzę:
W poniedziałek - pomyślności,
a we wtorek -  kosz radości,
w środy, czwartki – precz zmartwienia,
niech i w piątek strapień nie ma,
na sobotę i niedziele,
życzę odpoczynku wiele

· Dziś dla mego Dziadka ciasto
przygotuję,
A potem Go mocno,  mocno ucałuję!

· Zimowe słonko wesoło patrzy
i ciepły uśmiech posyła Babci
i ja też Babciu mam dziś dla Ciebie
uśmiech jak słonko jasne na niebie

10. „Piosenka o Dziadku”

Ref: Najdroższy dziadku to jest piosenka,
Którą śpiewają tobie wnuczęta,
Nie o zabawce, ani o kwiatku
To jest piosenka o naszym dziadku.

I. O tym jak idę z dziadkiem do zoo,
O tym, jak z dziadkiem jest mi wesoło,
O brodzie dziadka, co śmiesznie kłuje,
Kiedy się dziadka mocno całuje



Ref: Najdroższy dziadku to jest piosenka,
Którą śpiewają tobie wnuczęta,
Nie o zabawce, ani o kwiatku
To jest piosenka o naszym dziadku.

II. O tym jak z dziadkiem na pyszne ciastka
jedziemy sobie razem do miasta
O tym jak idę z dziadkiem na lody
i na dwie szklanki sodowej wody

Ref: Najdroższy dziadku to jest piosenka,
Którą śpiewają tobie wnuczęta,
Nie o zabawce, ani o kwiatku
To jest piosenka o naszym dziadku.

11. Koncert życzeń cd.

· Gdybym ja słoneczko i gwiazdeczki
miała,

to bym dziś w prezencie dziadziusiowi dała,
Lecz nie moje słonko i gwiazdki świecące,
przyjmij więc dziadziuniu serce kochające.

· Aby Babcia i Dziadziuś w zdrowiu
długo żyli,

Aby uśmiech dla nas mieli w każdej wolnej
chwili

· Tobie mój kochany Dziadku, życzę
zdrowia i dostatku,

Uśmiechaj się zawsze, bo kocham Cię
szczerze,
W domu, w kinie i na spacerze

· Kochana Babciu zacznę zwyczajnie,
że z Tobą w domu jest zawsze fajnie,
i w deszcz i w słotę, w smutku, w radości
wspierasz i uczysz życia w miłości,
dzisiaj za wszystko Ci podziękuję
i skromny bukiet kwiatów daruję

12. Piosenka „Moja Babcia i mój
Dziadek”

I. Moja babcia i mój dziadek
to wspaniali są dziadkowie
Dziadek mnóstwo zna zagadek,
babcia bajkę nam opowie.

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie
takich bajek i zagadek
jakie wnukom opowiada,
moja babcia i mój dziadek

II. Poprosimy naszą babcię
babciu z tajemniczą miną
opowiadaj swoją bajkę
a za każdym razem inną.

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie...

III. Posadzimy teraz dziadka
na fotelu wiklinowym
Dziadku powiedz nam zagadkę
całkiem nową prosto z głowy.

13. Koncert życzeń cd.

· Kocham mocno Babcie, Dziadka,
za ich serce, za ich miłość,
dużo zdrowia, długie lata,
niech nam żyją, niech nam żyją!

· Kocham mocno, Babcie, Dziadka,
to nie żarty moi mili,
dzisiaj im życzenia składam,
by sto latek jeszcze żyli.
Kiedy smutek mnie ogarnia
i wszystkiego mam już dosyć,
dziadek mocno mnie przytuli,
o to Go nie trzeba prosić.
Gdy pomyślę o łakociach
Babcia zaraz coś upiecze
muszę przyznać, te wypieki
najwspanialsze są na świece!

· Mój Dziadziuś czarodziej
Zna piosenki śmieszne,
umie opowiadać bajeczki pocieszne.
I choć Dzień Dziadka,
jest wciąż mało znany,
dam Ci sto uśmiechów Dziadziusiu kochany



14. Taniec butów

Jeden but, drugi but,
Tańczą buty, tak jak z nut.
Hopsasa, hopsasa,
Każdy do tańca dwa buty ma…/ 3x

15.Życzenia końcowe

Jaki dzisiaj dzień wesoły - najprawdziwsze
święto!
Widzę Babcię tak szczęśliwą – pięknie
uśmiechniętą.
Dziadek taki elegancki pięknie ogolony,
To dla Babci – mojej Babci czyli swojej
żony!

Dziś słoneczko jasno świeci, zima biała
śpiewa.
U nas w szkole zerówczaki, składają
życzenia.
Wszystkim Babciom, wszystkim Dziadkom
Zdrowia, pomyślności, uśmiechów
na co dzień i dużo radości.

16. Wręczenie prezentów

17. Pożegnanie przybyłych Gości


