
 

Czacza dla babci i dziadka 

 

I. Dla babci czaczę tańczymy na lodzie 

Dla babci tańczyć możemy i co dzień 

Dla babci czaczę na soplach gra wiatr 

A my życzymy i śpiewamy tak 

 

Ref: 

Kochana babciu żyj sto lat 

Ciesz się wnukami i kochaj świat 

Kochana babciu żyj sto lat 

Śpiewaj z nami głośno cza, cza, cza 

 

II. Dla dziadka czaczę tańczymy na lodzie 

Dla dziadka tańczyć możemy i co dzień 

Dla dziadka czaczę na soplach gra wiatr 

A my życzymy i śpiewamy tak 

 

Ref: 

Kochany dziadku żyj sto lat 

Ciesz się wnukami i kochaj świat 

Kochany dziadku żyj sto lat 

Śpiewaj z nami głośno cza, cza, cza 

 

III. Bo babcia z dziadkiem to nasze są skarby 

Malują uśmiech bez pędzla i farby 

I dla nich czaczę na soplach gra wiatr 

A my życzymy i śpiewamy tak 

 

Ref: 

Kochana babciu żyj sto lat 

Ciesz się wnukami i kochaj świat 

Kochany dziadku żyj sto lat 

Śpiewaj z nami głośno cza, cza, cza 

 

„Babcia tańczy rock and rolla” 

 

1. Styczeń jest zimno mi dzwonię do babci drzwi, 

kwiatki trzymam oraz magnetofon mam od mamy. 

Babciu, cześć! Zdrowia moc życzę ci, teraz chodź, 

rękę daj, kości zardzewiałe rozruszamy. 



 

ref. Zamiast śpiewać babci sto lat, 

tańczę z babcia rock and rolla.  

Już sąsiadki się zleciały, 

razem z nami tańczyć chciały, 

miauczy kot, szczeka pies, 

moja babcia fajna jest. 

Już muzyka śnieg rozgrzewa, 

zaszumiały nagle drzewa, 

zabłyszczała nam ulica 

tańczy cała już dzielnica, 

miauczy kot, szczeka pies, 

moja babcia fajna jest. 

 

2. Słońce już poszło spać, rano chce wcześnie wstać. 

Księżyc na niebie granatowym jasno świeci. 

Babci dzień kończy się, tańców dość ale chcę 

jeszcze raz babci mojej życzeń dać bukiecik. 

 

ref. Zamiast śpiewać babci sto lat… 

 

„Kiedy babcia była mała” – wiersz 

 

Dziś zamiast bajki o krasnoludkach 

Opowiem jaka była babcia 

Kiedy była malutka. 

Miała krótką sukienkę w czerwone kropki, 

Nosiła pończoszki a nie rajstopki. 

 

Po drzewach łaziła tak jak ty umiesz, 

Bawiła się w klasy, skakała w gumę a nie jak my na tablecie pykała 

Skakała przez skakankę 



Sto razy, 200, 300. 

Pływała tak jak ryba 

bo woda wtedy była czysta. 

 

Jeździła na rowerze co się nazywał "damka" 

a w zimie szalała na sankach. 

Ale przede wszystkim jak babcia była mała 

to się bez przerwy śmiała – tak jak my 

I jeszcze daję wam słowo 

miała buzię gładką i różową 

jak  pupcia wiecie kogo. 

 

Babcie 

jak wszyscy wiemy 

Bywają bardzo różne. 

Są na przykład „ domowe” 

I babcie „podróżne”. 

„ Domowa”- 

to z nami mieszka 

A „ podróżna” 

to czasem  do nas wpada. 

Babcia „ wokalistka”- 

czyli taka, co pięknie śpiewa 

Babcia „ przyrodniczka”- 

co uczy rozpoznawać drzewa 

 

Babcia „ pachnąca bajkami” 

Bo zawsze, gdy deszcz pada 

Siedzimy sobie razem –a ona opowiada. 

 

„ babcia od gorączki”, 

Która chłodzi rozpaloną głowę, 

Dziękuję!! 

 

Dziadku, kiedy byłeś 

jak my, dzieckiem małym, 



Jakie bajki w telewizji  

dzieci oglądały?  

 

Dziadek 

Dzieci, wy nie wiecie przecież – 

telewizji wtedy 

nie było na świecie.  

 

 

Dziadku, gdy lat miałeś 

tyle co my teraz, 

czy cię też interesował 

ekran komputera?  

 

Dziadek 

Dzieci, wy nie wiecie przecież – 

komputerów wtedy 

nie było na świecie.  

 

 

Pewnie w czasach, kiedy 

byłeś małym chłopcem, 

układanie z klocków lego 

nie było ci obce.  

 

Dziadek 

Dzieci, wy nie wiecie przecież – 

klocków lego wtedy 

nie było na świecie.  

 

 

Takim opowieściom 

aż trudno dać wiarę! 

Tamte czasy być musiały 

bardzo smutne, szare.  

 

Dziadek 

Nawet nie wiesz, wnusiu, 

jak bardzo się mylisz! 

Ja bym do tych czasów 

wrócił w każdej chwili. 

 

 


