
Dla Babci 

Każdy przedszkolak i uczeń wie, 

że ma rodzinę i babcie dwie. 

Jedną od taty, drugą od mamy, 

obydwie babcie bardzo kochamy. 

 

Babcie książeczki mam przeczytają,  

cieszą się wnuki, że babcie mają. 

Babcie to dziadków kochane żony,  

dla babć i dziadków dzisiaj ukłony 

 

Dla dziadka 

Nigdy się nie nudzę nawet kiedy leje 

Gdy ty ze mną dziadku bawisz się i śmiejesz 

 

Pomogłeś mi dziadku ulepić bałwana 

I mnie przytuliłeś gdy stłukłem kolana 

 

I znowu ci powiem, chociaż wiesz to przecież 

Że kocham cię dziadku najbardziej na świecie 

 

Po domu chodzi Babcia w fartuchu i zielonych kapciach 

Sprząta, kwiatki podlewa i nigdy się nie gniewa 

Babciu – pocałuję Cię w czoło – żeby Ci zawsze było wesoło 

Babciu – pocałuję cię w oko – żeby ci słońce świeciło wysoko 

Babciu – pocałuję Cię w nos, żebyś wygrała szczęśliwy los 

Babciu – pocałuję Cię w brodę – byś zawsze miała piękną pogodę 

Babciu – pocałuję Cię w ucho – bo jesteś MOJĄ NAJLEPSZĄ DZIEWUCHĄ 

 

 

Kochamy nasze Babcie i Dziadków też kochamy 

W dniu Waszego święta życzenia Wam składamy 

Dziękujemy Wam Dziadkowie i to bardzo Wam się chwali 

Żeście nam Rodziców tak dobrze wychowali 

Bez Was smutny byłby świat 

Żyj nam Babciu, żyj nam Dziadku całych DWIEŚCIE LAT 



Gramy dla Babci i Dziadka 

1.Bębenek, bębenek, ja bębenek mam 

Wesoło, rytmicznie dzis dla babci gram,  

Bębenek, bębenek, ja bębenek mam 

Wesoło, rytmicznie dziś dla dziadka gram 

Ref. Ram, pam, pam, ram, pam, pam – dziś dla dziadków gram – x 4 

 

2. Tamburyn 

3. Kołatkę 

4. I trójkąt, i trójkąt, trójkąt ja też mam 

5. Więc gramy wesoło z całego serduszka 

Niech babcia i dziadek ma uśmiech na ustach –x 2 

Ref. Ram, pam, pam, ram, pam, pam niechaj żyją nam – x 4 

 

6. Za chwilę już koniec wszyscy się żegnamy 

Dla babci i dziadka jeszcze zaśpiewamy – x 2 

 

Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat niechaj żyją nam  

Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat niechaj żyją nam 

Niech żyją nam, niech żyją nam,  

W zdrowiu, szczęściu, pomyślności niechaj żyją nam 

 


