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Scenariusz z okazji  

Dnia Babci i Dziadka 
 

Dziecko 1 

Nim opowieść się rozpocznie, każdy niech wygodnie spocznie. Nie tak dawno, 

niedaleko babcia grzała wnuczkom mleko. Dziadek wtopił wzrok w artykuł, co 

uwagę jego przykuł. Spokój mu się marzy błogi, a tu słyszy wciąż.. 

 

Babcia Józefina 

Mój drogi.., opowiedz dzieciom bajkę. 

 

Dziadek Władek (wzdycha) 

Opowiem wam bajkę (dzieci: jeeeeej).. jak kot palił fajkę. (na to dzieci: hęęęę??)  

Dawno, dawno temu kot palił fajkę.. koniec! 

 

Dziecko 2 

I tyle? A gdzie są gigantyczne motyle i różowe krokodyle? 

 

Dziadek Władek (lekko zdenerwowany) 

Wieczór jest chłodny, a ja jestem głodny. Bajki nie ma, nie ma, nie ma i nie 

będzie. Za to słyszę wasze narzekanie wszędzie! (dalej czyta gazetę) 

 

Babcia Józefina 

Nie zaczynaj mój drogi, w lodówce są pierogi.  

 

Dziadek Władek 

Moja droga, co mi z tego pieroga? Przydałoby się z dwadzieścia latek mniej na 

liczniku, dużo zdrowia i sił bez liku. 

 

Dziecko 3 

Czekamy na resztę gości, więc niech radość w tym domu zagości. Dziadku, Ty 

nam czytaj. 

 

Dziecko 4 

Ja dopowiem.. 

 

Dziecko 5 

Ja dorzucę.. 

 

Dziecko 6 

Ja zmiksuję i tak bajkę wyczaruję. 

 

Dziecko 7  

Chyba żartujesz? Ty wyczarujesz? Zrobimy to razem! 
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Dziadek Władek (udaje, że czyta) 

Opowieść o dzielnym rycerzu, co zamiast pierogów miał pyszną pieczeń na 

talerzu. 

 

Dziecko 8 

Dziadku, Tobie w głowie tylko jedzenie i na fotelu siedzenie.  

 

Dziadek Eustachy (pojawia się na scenie) 

Ja wam poczytam dzieci drogie, a może ktoś z was coś czasem dopowie? 

 

Dzieci 

Dziadek Eustachy! Jak miło, że wpadłeś! 

 

Dziadek Eustachy (w czasie, gdy dziadek opowiada, aktorzy odgrywają swoje role) 

Dzielny ów rycerz jechał do wioski, 

Gdzie żyły gigantyczne motyle 

I uśmiechnięte krokodyle. 

W wiosce źle się działo… 

 

Dziecko 9  

…bo zabrakło kakao? 

 

Dziadek Eustachy 

Bo coś się stało! Potwór porwał księżniczkę.. 

 

Dziecko 10  

I chciał z niej zrobić polędwiczkę? 

 

Dziadek Eustachy 

Król rozpaczał wniebogłosy.. 

 

Dziecko 11 

I rwał sobie siwe włosy..  

 

(słychać dzwonek do drzwi) 

 

Dziadek Eustachy 

Dzieci skąd was tyle?  

Siadajcie już siadajcie i pilnie słuchajcie.  

 

Dziecko 12 

A jaki był ten potwór? 

 

Dziadek Eustachy 

Wielki, ale czasem mieścił się do butelki.  
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Dziecko 13 

Raz był wielki, a raz mały? To są jakieś czary! 

 

Babcia Józefina 

W bajkach wszystko zdarzyć się może. Pozwólcie, że przeczytam Wam o tym 

potworze. Zielony.. 

 

Dziecko 14 

To Shrek! 

 

Babcia Józefina 

Och nie. Wielki… 

 

Dziecko 14  

Jak sklep? 

 

Babcia Józefina 

Gorący.. 

 

Dziecko 14  

Jak piec! 

 

Babcia Józefina 

Ziejący i odrażający. 

 

Dziecko 15 

Czyli smok? Też mi szok! (zawiedzione) 

 

Babcia Józefina 

To nie byle jaki smok. 

 

Dziecko 16  

Pewnie, że nie! Wyciska sok z pomarańczy i wspaniale tańczy! 

 

Smok 

Maestro, muzyka! 

 

Układ taneczny (Uptown Funk) w wykonaniu smoka i dzieci ze sceny, po czym 

dzieci wracają na swoje miejsca i kontynuują opowieść. 

 

Babcia Józefina 

Księżniczka w smoczej wieży siedziała i chlipała. 

 

Księżniczka 

Uwolnij mnie zacny rycerzu, dostaniesz mnóstwo pereł na złotym talerzu.  
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Dziecko 17 

A rycerz na swoim dzielnym rumaku wyłonił się właśnie zza wielkiego krzaku.  

 

Dziecko 18  

Oko w oko ze smokiem stoi i tak naprawdę wcale się go nie boi.  

 

Babcia Józefina 

A smok ogonem zamach wziął i rycerza mocno pchnął. I wpadł biedak w 

przepaść bez dna.. 

 

Dziecko 19 

Ale znudziło mu się spadanie, więc rozpoczął śpiewanie, (żeby dodać sobie 

otuchy) 

 

Rycerz (razem z dziećmi) 

„O mnie się nie martw  

O mnie się nie martw 

Ja sobie radę dam.. 

Jesteś to jesteś a jak cię nie ma..” Kasia Sobczyk „O mnie się nie martw” 

(wyciszenie muzyki) 

To wtedy jestem sam.. 

Może coś innego znam? 

 

Za chwilę druga piosenka  Madcon - Don't Worry ft. Ray Dalton (smok tańczy 

spadając  ) 

 

Babcia Józefina 

Rycerz zajęty jest spadaniem, a my dalszym opowiadaniem.  

 

Dziecko 20  

Na ratunek przyszły mu.. 

 

Babcia Józefina 

Dzieci, chodźcie tu! Wspólnie ciasto upieczemy.  

 

Dziecko 21 

Ale babciu co z historią? Rycerz spada i spaść nie może. Kto mu w nieszczęściu 

dopomoże? 

 

 

Babcia Józefina 

Bajka nie zając, nie ucieknie. 

 

Wspólnie pieczenie ciasta z publicznością.  

 

 

http://chomikuj.pl/Mareklori/Muzyka/Muzyka/Lost+Frequencies+-+Are+You+With+Me/Madcon+-+Don*27t+Worry+ft.+Ray+Dalton,4792824353.mp3(audio)
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Dziecko 20 

Na ratunek przyszły mu: 

Wielkie psy? 

Groźne lwy? 

Stado hien?  

 

Dziecko 22 

Już wiem! Na ratunek przyszli mu: babcia odlotowa jak guma balonowa i super 

dziadek ze stosem czekoladek. 

 

Dziecko 23 

I co zrobili? Smoka zranili? Wypatroszyli? Zgładzili? 

 

Babcia Józefina: 

Czekoladkami nakarmili, przytulili i pocieszyli. Bo to była mama smocza 

wyjątkowo urocza. Zgubiła malca swego i rozgniewała się od tego.  

 

Dziecko 24  

Co z zakończeniem? Pominiemy je milczeniem? 

 

Babcia Józefina 

Nic z tych rzeczy drogie dzieci. Zostawiam to Wam, mam nadzieję, że macie 

jakiś plan.  

 

Dziecko 25 

Smocza mama już się nie gniewała, rycerza uratowała i księżniczkę oddała. 

Dzielni dziadkowie za swoje czyny otrzymali pół czekoladowej krainy. 

Odlotowa babcia wnuczkom mleko grzała i z opowieści z gazet dziadka 

serdecznie się śmiała.  

 

Dzieci  

Dziękujemy za piękną bajkę! 

 

Babcia Józefina i Dziadek Eustachy 

To my wam dziękujemy. A jaki z niej morał dla nas płynie? 

 

Dziecko 26 

Warto dać szansę bliźniemu, poznać go lepiej, pomóc jemu.  

 

Dziecko 27 

A teraz czas na życzenia. Mamy Wam mnóstwo do powiedzenia.  

 

Dziecko 28  

Kochana Babciu, kochany Dziadku 

w dniu Waszego święta, 

składają Wam życzenia Wasze wnuczęta. 
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Dziecko 29 

Wszelkich marzeń spełnienia, 

wielu chwil radości i wytchnienia. 

 

Dziecko 30 

Kochana Babciu życzymy Ci 

wielu słonecznych dni. 

 

Dziecko 31 

Dziadku a Tobie sił bez liku 

i dwudziestu lat mniej na liczniku. 

 

Dziecko 32 

Życzymy Wam emerytury z sześcioma zerami 

i cudownego wypoczynku pod palmami.  

 

Dziecko 33 

Zdrówka i wszelkiej z nas pociechy 

I oby z Waszych twarzy nie znikały te uśmiechy  

 

Dziecko 34 

Muzyczne niespodzianki dla was mamy, proszę zostańcie jeszcze z nami. 

 

PIOSENKA „MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK” 

 

Dziecko 35 

A TERAZ PRZED PAŃSTWEM MODOWY ZAWRÓT GŁOWY. ZA 

CHWILĘ ZROBI SIĘ BAŚNIOWO, PIĘKNIE I KOLOROWO.  

 

Piosenka ‘Calling all the monsters’ Ch. A. McClain  

 

 

Dziecko 36  

Dziękujemy za przybycie i spędzenie z nami chwili. Obyście w zdrowiu i 

szczęściu ze sto lat z nami żyli. 
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