
„Moja babcia jest ukochana. Moja babcia to jest ulubiona po prostu!” - Jaś 



„Babcia robi mi zawsze śniadania. Dziadziuś Antoni kupuje mi owoce,

obiera jabłuszka a ja jem.” - Józio



„Moja babcia ma taką ładną choinkę i ona nam daje do jedzenia coś i do

picia. Lubię się bawić z babcią. Babcia nam pozwala wychodzić na dwór.

Dziadek też ma ładną choinkę.” - Amelia



„Moja babcia jest miła i kochana. Lubię z babcią bawić się. Lubię bawić się

też z dziadkiem” - Dawid



„Moja babcia Basia mieszka w bloku i jest miła i fajna. Babcia Danusia

mieszka w domu. Jest też miła, gotuje i jeszcze daje nam po obiedzie

czasem cukierki. Lubię z babcią wychodzić na dwór, czasem się bawić.”

„Mój dziadek jest taki co ten..., bo on mi mówi zawsze czy chcę zostać

rolnikiem? A ja nie wiem. Czasem wyjeżdżamy tam na pola i tam szukamy

kotków. Czasem dajemy dla krówek siano.” - Ignacy



„Moja babcia jest szczęśliwa. Lubię z babcią chodzić na farmę.”

„Mój dziadek jest szczęśliwy. Lubię z dziadkiem patrzeć na kwiatki.”

- Sasza



„Babciu, Dziadku – Kocham Was” - Staś



„Moja babcia jest wspaniała. Bardzo lubię czytać z babcią.”

„Mój dziadek jest fajny. Lubię bawić się z pieskiem dziadka.” - Helenka



„Mój dziadek jest farmerem. Lubię z nim gonić krowy, jeździć traktorem

i kombajnem. Ja z dziadkiem lubię czasami nosić koła.” - Kuba



„Z babcią bawię się często” - Ola



„Babcia Basia jest fajna. Możemy przyjeżdżać do babci i wychodzić na

podwórko, na spacer z babcią.”

„Mój dziadek jest ukochany, kupuje nam prezenty. Lubię z dziadkiem chodzić

na spacer, na budowę.” - Kuba



„Lubię bawić się lalkami z babcią”

„Dziadek jest naszym ukochanym. Z dziadkiem lubię bawić się i grać.”

- Amelia



„Moja babcia jest ładna. Ładne ma oczy też. I ma piękne włosy.”

„Mój dziadek jest ładny i ma ładne włosy tak jak babcia i ma piękne oczy.”

- Eryk



„Moja babcia ma czarne włosy. Jeszcze ona ma ubrania ładne.

Lubię się bawić z babcią.” - Natalia



„Kocham swoją babcię za to, że robi mi pyszne jedzenie. Zawsze robi pyszne

rosołki i tak bardzo ją kocham i mocno całuję!” - Andrzej



„Moja babcia jest chuda i chodzi w kapciach i ma kurtkę.

Lubię u babci guziki segregować małe do małych.”

„Mój dziadek ma wąsy i ma wąsy koloru ten..., jak to..., białego!

I ma wielkie klapki i jest gruby. I zawsze nosi taką samą koszulkę. I mój

dziadek ma kubek z motorem. Bo on lubi na motocyklu jeździć z babcią.

Lubię z dziadkiem kampera robić.” - Filip



„Babciu, Dziadku – Kocham Was” - Franio



„Moja babcia jest wesoła. Piecze pyszny sernik i placek z jabłkami.

Chodzi z nami na spacery i kupuje zabawki. A dziadek Tomek pokazuje nam

zwierzęta na gospodarstwie.” - Tymek



„Kocham swoją babcię dlatego, że robi pyszne placki z jabłkami i w dodatku

ma duży pokój, w którym jest telewizor gdzie można oglądać bajki

i wiadomości.” - Julian


