
 

KOCHANA BABCIU, KOCHANY DZIADKU 

 

 

Na dzień babci i dzień dziadka nie obejdzie się bez kwiatka, a  że to pora 

zimowa niechaj kwiatkiem będą słowa. 

 



 

„Dziękuję Ci babciu, dziękuję Ci dziadku za to, że chodzicie ze  mną na spacery 

i obserwujemy razem ptaki. Z okazji Waszego święta, obiecuję Wam, że będę 

bardzo grzecznym wnuczkiem.” 

Franio 



 

„Kocham babcię za to, że pieczemy razem ciastka. Z dziadkiem uwielbiam 

spacerować i jeździć na rowerze. W dniu Waszego święta życzę Wam dobrego 

szczęścia.”  

Kuba 



 

„U babci jest fajnie, bo się dużo bawimy i babcia nam daje smażone kanapki  

z serem. Lubimy z dziadziem chodzić do lasu i zbierać małe, czerwone owoce  

i grzyby. Życzymy Wam dużo prezentów i zdrowia.” 

Julian i Cezary  



 

„Lubię z babcią bawić się na placu zabaw i biegać w jej ogrodzie. Moja babcia 

robi pyszne ciastka. Mój kochany dziadek bawi się ze mną i zawsze mnie 

pociesza, gdy jestem smutna . W dniu ich święta przesyłam dużo buziaków.” 

Emma 



 

„Z babcią lubię grać w piłkarzyki i szachy. Lubię odwiedzać dziadka. Życzę Im 

dużo zdrowia, szczęścia i dobrych snów.” 

Wiktor 



 

„Z babcia i dziadkiem chodzę zimą a spacery i lepimy wspólnie bałwany. 

Kocham ich za to, że wiosną prowadzają mnie do parku, żebym mogła zrobić 

gniazdka dla ptaków. Życzę im zdrowia i szczęścia.” 

Gabrysia 



 

„Z dziadkiem i babcia chodzimy razem na podwórko. Lubię, gdy chodzimy do 

sklepu i kupujemy lody w jesień i w lato. Życzę Im dużo zdrowia i dużo 

prezentów”. 

Adrianna 



 

„Babcię i dziadka lubię za to, że są mili. Razem robiliśmy dżem z truskawek.  

W dniu Ich święta, życzę dużo zdrowia i żeby ich wnuczek Tomuś był 

grzeczny”. 

Tomek 



 

„Lubię dziadka za to, że często się ze mną bawi i mnie łaskocze. Z babcia lubię 

piec pierniki. Wszystkiego najlepszego babciu i dziadku”. 

Maksymilian 



 

„Z babcią i dziadkiem lubię się bawić. Wesołego święta babci i dziadka”. 

Augustyn 



 

„Lubię bawić się w klocki i ciuchcię z babcią i dziadkiem. Fajnie jest jak 

chodzimy razem na spacery. Wszystkiego najlepszego w dniu babci i dziadka”. 

Emil 



 

„Lubię bawić się z babcia i dziadkiem. Życzę Wam dużo zdrowia”. 

Lilianna 



 

„Z babcią i z dziadkiem lubię się bawić lalkami, piec ciastka i pączki z dżemem. 

Wszystkiego najlepszego”.  

Hania 



 

„Z babcią i z dziadkiem lubię grać w karty. W dniu babci i dziadka życzę Im 

dużo zdrówka i prezentów”. 

Bernard 

 


