
 

 

PIOSENKA „KOCHAMY WAS” 

Czy wy wiecie moi mili czy wy wiecie 

Ile babć i dziadków jest na całym świecie 

Właśnie wielkie święto swoje dzisiaj mają 

Więc wnuczęta im piosenkę śpiewać chcą. 

 

Kochamy was, kochamy całym sercem 

I radości chcemy dać wam jak najwięcej. 

Nasze buzie uśmiechnięte 

Dziś życzenia ślą przepiękne 

Żyj babuniu, żyj dziadziuniu latek sto. 

 

Babcia z dziadkiem czas nam ciągle umilają 

Zawsze dla nas niespodzianek wiele mają. 

Dziś w piosence miłość wielką wyrażamy. 

Głośno teraz podziękować chcemy wam. 

 



Kochamy was… 

 

Babcia bardzo często mamę zastępuje 

Zamiast taty dziadek wnukiem się zajmuje. 

Bo rodzice cały dzień spędzają w pracy. 

Babcia, dziadek za to zawsze mają czas. 

 

Kochamy was… 

WIERSZ DLA BABCI I DZIADKA 

Kochani, dziś okazja rzadka. 

Mamy Dzień Babci oraz Dziadka. 

Jak wiecie jest ich razem czworo, 

co można sprawdzić, gdy się zbiorą. 

 

Wciąż mówią wtedy o tych latach, 

gdy jeszcze dzieckiem był mój tata. 

A nasza mama bez swych lalek 

do łóżka iść nie chciała wcale. 

 

A teraz, jak ten czas wciąż leci! 

Cieszą się z dzieci swoich dzieci. 

I myślą widząc ich gromadkę, 

że miło babcią być i dziadkiem. 

 

Więc dziś spróbujcie zapamiętać. 

Czym są dla dziadków ich wnuczęta? 

I pięknej szansy nie przegapcie: 

kochajcie dziadków swych i babcie. 

 

 



 

PIOSENKA „MOJA BABCIA” 

Chociaż lat mam tak niewiele, jestem mała 

gwiazdkę z nieba tobie, babciu, dać bym chciała. 

Słowo „kocham” zaraz szepnę ci na uszko, 

bo dla Ciebie mocno bije me serduszko. 

 

Ref.: Dziś w serduszku moim radość wielką czuję  

i za wszystko, droga babciu, ci dziękuję. 

 

Chociaż lat mam wciąż niewiele, jestem mały, 

to pamiętaj babciu, że twój jestem cały. 

Słowo „kocham” powiem dzisiaj z przyjemnością. 

Jesteś babciu moim skarbem i miłością. 

 

Ref… 

 

Babcia dla mnie całym światem, jest i basta. 

U babuni wyjątkowo pachną ciasta. 



Bajek, baśni zna tysiące, albo więcej,  

więc ja kocham moją babcię, najgoręcej. 

 

Ref.: Dziś w serduszku moim radość wielką czuję  

i za wszystko, droga babciu, ci dziękuję. 

 

Chcę zaśpiewać niech usłyszy cały świat,  

żyj babuniu, żyj babuniu, żyj sto lat. x2 

 

 

 

PIOSENKA „PO PROSTU DZIADEK” 

 

Kiedy tylko mam ochotę, kiedy zechcę, wtedy szybko na fotelu z dziadkiem 

siadam. On przytula bardzo czule i z uśmiechem o dzieciństwie swoim pięknie 

opowiada. 

Ref.: Tylko teraz tak się właśnie zastanawiam, czy on aby nie pomylił się 

przypadkiem, no bo odkąd go pamiętam, więc od zawsze, był dorosły, był po 

prostu moim dziadkiem. 

Wreszcie dziadek wytłumaczył mi to wszystko i już teraz nie mam żadnych 

wątpliwości, że był kiedyś małym dzieckiem i był młody, teraz dziadkiem jest i 

dużo ma miłości. 



Ref.: I przestaje się już wreszcie zastanawiać, bo go kocham i to wcale nie 

przypadkiem. I tak sobie myślę wtedy, daję słowo, że jest najwspanialszym w 

świecie moim dziadkiem. 

 

 


