
Babcia i Dziadek  
są wspaniałą mieszanką śmiechu, opiekuńczych gestów,  

pięknych opowieści i Miłości.  

W ich domu Miłość nigdy się nie kończy. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jICXQSFiJkM 

https://www.youtube.com/watch?v=jICXQSFiJkM


 

Kochana Babciu lubię twoje bajki i słodką szarlotkę. 

Lubię gdy mnie przytulasz i pozwalasz na psotki. 

Dziadku kochany, Ty nigdy się nie spieszysz czy środa, czy to wtorek. 

Zawsze znajdziesz sposób na nudę i radę na mój zły humorek. 

W dniu Waszego święta pragnę Wam złożyć życzenia. 

Bądźcie zawsze zdrowi i szczęśliwi, żyjcie długo 

i nigdy, nigdy żadne z Was niech się nie zmienia 

 

 

 



 

Babcia Basia zawsze kiedy chcę, dzwoni do mojej koleżanki i potem do niej 
idziemy. Gdy jestem głodna babcia robi mi placuszki z jabłuszkiem. Babcia lubi 
mnie przytulać. 
 
Dziadek Janusz jest śmieszny i zawsze robi jakieś żarty. Lubi oglądać mecz                       
i skoki narciarskie. 
 
Babcia Basia mieszka daleko, aż w Kolnie. Dlatego bardzo rzadko ją spotykam. 
Jak się widzimy, to robi mi placuszki z cukrem pudrem. Jak budzę się w nocy,              
to idę się przytulić do dziadków. 
 
Dziadek Zbyszek nie jest psotny, ale jest bardzo, bardzo miły. Dziadek się ze mną 
bawi i czasami opowiada historie o tym, jak był mały i bajki. Lubię dziadkowi 
pomagać w ustawianiu talerzy i układaniu sztućców. 
 

 



 
 

Babcia Ika jest ładna. Z babcią robię herbatkę. Babcia kupuje mi chrupki i lody. 
 
Dziadek Darek robi babkę ziemniaczaną. 
 
Babcia Marysia robi mi ciastka. 
 
Dziadek Darek też robi ciastka. Jest czasem dziwny, jak ma gorączkę. 
 

 



 

 

Babcia Jadzia lubi zawsze zszywać serwetki. 
 

Dziadek Kazio zawsze mówi "cześć" jak zajadę do niego. 
 

Babcia Agnieszka często ćwiczy ze mną. 
 

Dziadek Marian ładnie maluje swoje rysunki, czasem rysujemy razem. 

 

 



 

 

Babcia Danusia robi obiady i jeszcze zupę. Chciałbym pomóc babci 

bawić się ze mną. 

 

Dziadek Janek lubi się ze mną bawić i robić pranie. 

 

Babcia Bożenka jest czarodziejką. Babcia lubi się ze mną bawić. 

 

 



.   

 

 

 

Babcia Bożena jest kochana. Lubię, jak odbiera mnie z przedszkola. 

Lubię babci pomagać w robieniu zupy i placków. 
 

Babcia Danusia jest kochana. Lubię jej pomagać w gotowaniu                      

i sprzątaniu. 

 

 



 

Babcia Teresa pozwala mi na psotki i robi słodką szarlotkę i inne 

ciasta. Babcia bardzo lubi gotować i czytać nam bajeczki. 
 

Dziadek Kazek czasami jeździ za mną na stację benzynową. Czasami 

się z nami bawi i pozwala spryskać się swoimi perfumami. Pozwala 

pooglądać bajeczki. 

 

 



 

Babcia Marysia jest bardzo miła z rana i robi placki. Daje mi cukierki 

i batoniki. Babcia lubi robić nam herbatkę i placki. 
 

Dziadek Antoni lubi mnie przytulać. Lubię jak dziadek nas pilnuje                  

i bawimy się razem. 
 

Babcia Ania często mi robi herbatkę. Lubi bawić się z Igorem                          

i ze mną. Babcia pracuje blisko naszego przedszkola i blisko domu. 
 

Dziadek Zbyszek mówi "Nie dusić Duśki", bo to pies i my jego mocno 

kochamy. Dziadek jest fajny. Szkoda, że często jest chory. 

 



 

Babcia Basia jest fajna. Lubię z babcią się bawić, oglądać telewizję              

i siedzieć. 
 

Dziadek Andrzej ma okulary. Jeździ do pracy. Lubię z dziadkiem 

bawić się samochodami. Dziadek kupił mi dwa dywaniki do zabawy. 

 

 

 



 

Babcia Irenka jest fajna i kochana. Daje mi często książki do pisania            

i słodycze. Lubię chodzić z babcią na spacer, na plac zabaw. Lubię 

robić z babcią koktajle z pietruszką. Lubię też jeździć z babcią na 

rowerze, hulajnodze i biegać, nawet w czasie deszczu. Lubię przytulać 

się do babci i do drzewa. 
 

Babcia Helenka jest miła. Daje mi często pierniczki i inne słodycze. 

Lubię robić z babcią ciastka. 
 

Dziadek Tadek jest bardzo miły. Lubię naprawiać z dziadkiem 

traktory, podaję wtedy narzędzia. Lubię jeździć na pole i ścinać małą 

kosą trawę. Lubię też rysować z dziadkiem. 

 



 

Babcia Wiesia jest fajna. Lubię z babcią się bawić, grać. Lubię babci 

zupy i bardzo dobre obiady. 
 

Dziadek Jaś jest fajny. Lubię z nim grać w gry. Lubię jak do mnie 

przychodzi. 

 

 



 

Babcia Jankowa dużo gotuje i mną się opiekuje. Lubię z babcią się 

bawić. 
 

Dziadek Janek lubi ze mną oglądać bajki, bawić się, chodzić ze mną 

na basen i do sauny. Dziadek jest super! Lubię u dziadka nocować. 
 

Babcia Pawłowa lubi chodzić do swojej mamy, czyli mojej prababci. 

Rzadko babcię widuję, bo mieszka daleko. 
 

Dziadek Paweł czasami się ze mną bawi i ogląda bajki. Pomaga dla 

babci w gotowaniu. 

 



 

Babcia Jagoda ma fioletowe włosy. Jak poproszę, to się ze mną bawi. 

Babcia czasem odpoczywa, a czasem robi dla mnie pierożki. 
 

Dziadek Edek ma jasne włosy, takie szare. Lubi siedzieć, pić wodę                     

i oglądać programy w telewizji. Dziadek do zabawy jest nie bardzo. 
 

Babcia Tereska lubi czasem coś dla mnie pogotować. Umie i lubi się 

ze mną bawić. 
 

Dziadek Piotrek jest śmieszny i lubi mnie ganiać, łapać i bawić się                     

w śmieszne zabawy. Lubi tez łaskotać. Dziadek najbardziej lubi 

śledzie. Lubi gotować dla mnie kompoty. 
 

 



 

Babcia Isa jest wesoła. Często gotuje mi rosół. Mam u niej swój pokój 

i zabawki. Lubię robić z babcią imprezy. 
 

Dziadek Mirek jest duży i ciągle robi żarty. Lubię z dziadkiem się 

wygłupiać. 
 

 



 

Babcia Basia jest fajna bo pozwala oglądać bajki i robi pyszne 

jedzonko. Babcia lubi oglądać Wiadomości. Są u niej pająki, które 

robią sieć. Lubię piec z babcią pierniki i pizzę bez cebuli. Babcia                     

to jest ciągle za dziadkiem. 
 

Dziadek Waldek lubi łowić ryby. Ja też mam wędkę, taką na niby                           

i razem sobie łowimy. Lubię dziadka, bo pozwala grać na komputerze. 

Lubię nocować u babci i dziadka i lubię też, jak dziadek nocuje u nas. 

Dziadek pomaga nam robić różne rzeczy. Ostatnio zawieszał obrazy. 

 

 



 

Babcia Nadzia mieszka w Białorusi. Trzeba jechać do niej 

samochodem. Babcia lubi, kiedy ja przyjadę. Wtedy się z nią bawię, 

bo mam u niej swoje zabawki. Z babcią chodzę na plac zabaw. 
 

Dziadek Dania bardzo mnie lubi. Oglądam z dziadkiem bajki. 
 

Babcia Sasza jest fajna. Mieszka bardzo daleko i dawno u niej nie 

byłem. 
 

Dziadek Misza ma imię jak niedźwiedź. Dziadka też dawno nie 

widziałem. U dziadków bawię się zabawkami taty. Chciałbym 

dziadków widzieć częściej. 

 

 

 



 

Babcia Bożenka jest dobra i kochana. Lubię nocować u babci i bawić 

się z nią. Lubię pomagać babci w robieniu babki lub wrzucać 

ziemniaki do maszyny. Lubię z babcią sprzątać. 
 

Dziadek Andrzej jest fajny i kochany. Z dziadkiem się bawię. 

Pomagam, jak coś naprawia w domu. 
 

Babcia Tereska jest bardzo fajna i kochana. Lubię bawić się z babcią                   

i pomagać przy rozkładaniu talerzy. Lubię nocować u dziadków. 
 

Dziadek Zyzio jest kochany i fajny. Lubię bawić się z dziadkiem. Jak 

babci nie ma w domu, to z dziadkiem sprzątam. 
 

 



 

Babcia Misia jest po prostu taką babcią młodą. Babcia gotuje tyle 

potraw, że my się najemy. Oddała mi serce od swego brzuszka. Babcia 

mnie kocha i ja też ją kocham. U babci mam dużo samochodów i mogę 

się z nią bawić. Lubię jeździć do babci na obiad i deser ciastowy. 
 

Dziadek Janek jest po prostu takim dziadkiem, który nie dał mi serca. 

Dziadek mieszka z babcią. Lubi gotować, sprzątać, szykować święta. 
 

Babcia Godzia mieszka w Krzywcu. Lubi gotować, sprzątać, jeździć 

do sklepu. Lubię jeździć do babci. Babcia lubi wychodzić na podwórko 

i nie boi się deszczu. 
 

Dziadek Włodek lubi po prostu wszystko robić. Jak nic nie robi, to jest 

mu smutno. 

 



 

Babcia Jadzia jest fajna. Lubię robić z babcią origami. 
 

Dziadek Wacław jest fajny. Lubię go bardzo. 
 

Babcia Ela jest fajna. Lubię z babcią rysować i wycinać. 

 

 


