
  

 

 

„Moja Ulijanko” -piosenka        https://www.youtube.com/watch?v=fl29dGUS2d0 

„A ja rosnę i rosnę”- piosenka   https://www.youtube.com/watch?v=V6sjPbJNtlE  

„Pory roku”- piosenka                https://www.youtube.com/watch?v=MkigfmtB9tw  

„Cztery pory roku”- piosenka    https://www.youtube.com/watch?v=ee5TOtBH92M  

„Życzenia dla babci i dziadka” – piosenka  https://www.youtube.com/watch?v=NEFVmNW9h8Q  
 

„Dziadku złoty, babciu droga”- piosenka https://www.youtube.com/watch?v=CGzHAdvhAw4 
 

„Dla babci i dziadka” -wiersz 

Idzie drogą babcia, biegnę do niej ja,            
ciepłe i serdeczne uściski jej dam. 
babcię kocham z wszystkich sił,  
sto lat, babciu w zdrowiu żyj! 
- Idzie drogą dziadek , biegnę za nim ja,  
ciepłe i serdeczne uściski mu dam 
Dziadka kocham z wszystkich sił, 
 sto lat dziadku w zdrowiu żyj! 
 
 

„Każda babcia jest jedyna” -piosenka  

1) W środku zimy, pośród śniegu – zakwitł piękny kwiat.  
           Jakim cudem, jakim cudem? Na laurce!  
           A dla kogo, a dla kogo? Dla Babusi mej – 
           więc życzenia Babciu, przyjąć chciej. 
 
Ref. Bądź babciu szczęśliwa. Dobry humor miej! 
        I z nami, wnuczętami, z wszystkiego się śmiej! 
 

2)  Każda Babcia jest jedyna – dzieci wiedzą to. 
 Wyjątkowa, fantastyczna i cierpliwa!  
Uśmiechnięta, przebojowa! I bądź pewny, że – 
 choćby nie wiem, co się stało: zawsze kocha cię. 
 

Ref.  Bądź babciu. 
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„Dziadziuś Czarodziej”- wiersz 
 

Mój Dziadziuś Czarodziej wyczarować umie 
słoneczko na wodzie, a w zimie petunie. 
Mój Dziadziuś Czarodziej zna piosenki śmieszne, 
umie opowiadać bajeczki pocieszne. 
I chociaż Dzień Dziadka jest wciąż mało znany, 
dam ci sto uśmiechów, dziadziusiu kochany 
 
 
„Dziadku nasz kochany”- piosenka 

 
1) Dziś mamy dzień dziadka, wspaniała to gratka  
dla wszystkich dzieciaków: dziewczynek, chłopaków!  

 
Ref. Dziadku, dziadku, dziadku,  dziadku nasz kochany, 
        tyle pięknych kwiatów dzisiaj Tobie damy!  
 

2) Dla łysych, wąsatych, dla chudych, brzuchatych, 
        dla wszystkich dziadziusiów - buziaki od wnusiów!!! 

 
 Ref. Dziadku, dziadku, dziadku, dziadku nasz kochany, 
         tyle pięknych kwiatów dzisiaj Tobie damy 
 
 

   „Moi dziadkowie z dziecięcych lat”- piosenka 
 

1) Mała dziewczynka w krótkiej sukience,  
Chłopiec, co zdarte kolana ma 
-to wcale nie sią moi koledzy 
Tylko dziadkowie z dziecięcych lat. 
 

  Ref. Skaczą, brykają, grają w guziki, 
          Śpiewają i uśmiechnięci są. 
          Dziadek ma trampki, babcia kucyki, 
          Bawią się dzień cały tak jak chcą. 

 
2) Na szarych zdjęciach w starym albumie 

Znajdę dziecięcy mych dziadków świat. 
Bardzo podobny był do mojego, 
Choć dzieli nas całkiem sporo lat. 
 

  Ref. Skaczą, brykają.. 
 
 


