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Kocha babcię i dziadziusia  

każdy wnuczek ,każda wnusia  

Kocha babcię i dziadziusia  

każdy wnuczek ,każda wnusia  

Babcia mnie utuli , 

po zabawie da obiadek 

 Wszystko wytłumaczy  

zawsze mój kochany dziadek  

 

Kocha babcię i dziadziusia  

każdy wnuczek ,każda wnusia – 2 x 

 

Chętnie ich odwiedzam  

zawsze kiedy tylko mogę  

Prawie już pamiętam  

do ich domu całą drogę 

 

 Kocha babcię i dziadziusia 

 każdy wnuczek ,każda wnusia – 2 x 

 

 
„KIEDY BABCIA BYŁA MAŁA” 

 

Kiedy Babcia była mała,  

to sukienkę i fartuszek krótki miała, 

 małe nóżki, chude rączki  

i lubiła jeść cukierki oraz pączki. 

 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.  

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. 

 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. 



WIERSZ NA STYCZEŃ 

                   

  O BABCI I DZIADKU  

 

Czasem tak myślę rano przy 

płatkach 

Jakby tu porwać babcie i dziadka 

I zanim dowie się o tym tata 

Wyruszyć z nimi na koniec 

świata 

Wiedza to dzieci na całym 

świecie  

I każdym domu jest tak przecież 

I my to wiemy – przez cały czas  

Babcia i Dziadek kochają nas 

Z kochaną Babcią i drogim 

Dziadkiem 

Popłynę wtedy ogromnym statkiem 

Razem będziemy w pogodne noce  

Gwiazdy oglądać pod ciepłym kocem. 

Teraz wam podarujemy  

To co najcenniejsze. 

Miłość , dobro , zaufanie  

Kochające serce. 
 
 

 
 


