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Urodziny Misiaków 

Wszystkiego NAJLEPSZEGO 

Kochani Solenizanci! 

Dużo zdrówka, uśmiechu, miłych kolegów 

i niezapomnianych przygód - życzą dzieci i pracownicy przedszkola dla: 

Oliwki i Jagódki!!! 

 

 



 

 

Rola babci i dziadka 

w rodzinie. 

 

 

Babcie i dziadkowie odgrywają w życiu 
każdego z nas bardzo ważną rolę. 

W większości polskich rodzin wręcz tradycją 
jest, że babcie i dziadkowie pomagają w opiece 
i wychowaniu wnuków. 

Dają poczucie bezpieczeństwa, 

tożsamości i zakorzenienia. Są skarbnicą wiedzy i doświadczeń, są troszkę 
rodzicami, troszkę przyjaciółmi, ale zawsze obrońcami swoich wnucząt. 
Dziadkowie, którzy wychowali swoje dzieci celebrują bycie z wnukami, 
mają niezmierzone pokłady cierpliwości, dystansu i wyrozumiałości. 

Krystyna Janda powiedziała: 

,,Miłości babci i dziadka nie zastąpi nic.” 

 
To najważniejsze osoby w naszym życiu i w życiu naszych dzieci. A jednak 
zdarza się, że nie zawsze relacje dziadkowie – wnukowie nam się podobają. Z 
jednej strony chcielibyśmy, aby dziadkowie 
więcej bawili się z wnukami i poświęcali im więcej czasu, a z drugiej domagamy 
się, żeby ich ciągle nie pouczali i nie bali się o nie. 

Innym razem marzymy, aby dziadkowie byli wobec 

wnuków bardziej stanowczy, przewidujący, odpowiedzialni i nie zgadzali się na 
wszystko. W zdrowo funkcjonującej i szanującej się rodzinie, konflikty 
dotyczące tego, jak pielęgnować czy też wychowywać dziecko, kończą się 
zazwyczaj na rozmowie. 

Zatem może wystarczy ustalić granice, które będą aprobowane przez obie 
strony i nieprzekraczalne? A może w niektórych sytuacjach pozwolić 
dziadkom na więcej swobody? 



 

 

  

 

   5 Charakterystycznych stylów 

odgrywania  

roli społecznej babci i dziadka 

w rodzinie wg Marii Tyszkowej. 

 

 

1. Babica i dziadek w roli rodziców, przejmujący wszystkie 

obowiązki związane z opieką i wychowaniem dziecka.  W 

takim modelu rodziny rodzice mają z konieczności lub z 

wyboru niewielki wpływ na wychowanie i rozwój swojego 

dziecka. 

2. Babica i dziadek jako osoby wspierające rodziców, dyskretnie i ze 

zrozumieniem uzupełniający proces wychowania dziecka.  

3. Babia i dziadek jako osoby stwarzające problem dla rodziny, której 

członkowie skupieni są na realizacje własnych celów. W takich rodzinach 

osoby starsze są postrzegane jako swoiste obciążenie (czasami ze względu 

na chorobę lub ograniczoną sprawność wynikającą z wieku). 

4. Babia i dziadek izolujący się od rodzin swoich dzieci. 

Tacy dziadkowie nie dążą do częstych kontaktów, żyją 

własnym życiem i własnymi sprawami. Nie nadają roli babci i 

dziadka większego znaczenia. 

5. Babcia i dziadek „wakacyjni”. Tacy dziadkowie 

najczęściej mieszkają daleko od swoich dzieci i związku z tym 

ich kontakty z wnukami są sporadyczne. 

 

 



 

 

   Tego się uczymy  

Kto to taki? 

muz. i sł.: Kasia Zaniat 

opr.: muzykat.com 

Kto to taki? Kto to taki, 

kto pomysłów tysiąc ma? 

Kto to taki? Kto to taki, 

kto historię świata zna? 

Kto to taki? Kto to taki, 

z kim pierogi mogę gnieść? 

To pytanie moi mili  

niepotrzebne dzisiaj jest! 

 

To Babcia i Dziadek 

i to nie jest przypadek, 

że w serduszku chowam dla Nich 

Miejsca tyle jak stąd do gwiazd! 

To Babcia i Dziadek 

i to nie jest przypadek, 

że dziś powiem po raz setny: 

Kocham Was!!! 

 

Kto taki? Kto to taki, 

Kto ma zawsze dla mnie czas? 

Kto to taki? Kto to taki, 

Kto zabawą zajmie czas? 



Kto to taki? Kto to taki, 

Kto warkocze umie pleść? 

To pytanie moi mili niepotrzebne dzisiaj jest. 

 

To Babcia i Dziadek 

i to nie jest przypadek, 

że w serduszku chowam dla Nich 

Miejsca tyle jak stąd do gwiazd! 

To Babcia i Dziadek 

i to nie jest przypadek, 

że dziś powiem po raz setny: 

Kocham Was!!! 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pokoloruj rysunek dla Babci i Dziadka 
 

 

 

 

 

 

 

Ewa Staszak 


