
Dzień Babci i Dziadka
Krok po kroku przedstawiamy 3 pomysły na prezent dla Dziadka i Babci.





Babcia to postać wyjątkowa. Ta, która wie wszystko, czasem pobłaża, gotuje jak nikt i kocha ponad 
wszystko.
Dziadek zawsze znajdzie czas, zbuduje domek na drzewie, nauczy rysować, pójdzie z nami 
na spacer... 
W Polsce Dzień Babci obchodzimy 21 stycznia, a Dzień Dziadka 22 stycznia. Pierwszy raz 
pojawił się w kalendarzu w latach 60  XX wieku. O Dniu Dziadka pomyślano dużo później. 
Dopiero w 1978 roku zdecydowano o dołączeniu do Święta Babci. W 1981 roku oficjalnie wpisano 
je do kalendarza. Przywędrowało do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie dzień Babci i Dziadka 
świętuje się wspólnie. Nie mogło przecież tak być, żeby babcia miała święto, a dziadek nie! 
W końcu dziadek jest równie ważny w życiu wnuków jak i babcia. Amerykańskim odpowiednikiem 
naszych dni dziadka i babci jest Narodowy Dzień Dziadków. Nie jest więc świętem rozdzielonym
na dwa dni.  Dzień ten ma swój oficjalny hymn „A Song for Grandma and Grandpa” („Piosenka dla 
Babci i Dziadka”), a symbolem tego dnia jest niezapominajka.  
Również Święto Dziadków, Opa- en Omadag obchodzi się w Holandii, które jest świętem 
ruchomym. Brazylijczycy składają dziadkom życzenia 26 lipca. W Meksyku Día de Abuelos -
Święta Dziadków - obchodzi się w czerwcu. Natomiast w Japonii nie obchodzi się Dnia Dziadka. 
Jest za to Dzień Szacunku dla Wieku (jap. Keiro no Hi) obchodzone od 1996 roku, 15 września.



Gromadzimy niezbędne materiały: kolorowe 
arkusze z bloku technicznego, drewniane 
kredki, temperówkę, piórka, stare zdjęcia, 

flamaster, klej, nożyczki.



Rysujemy wycięcie w ramce. 



Wycinamy zaznaczony fragment.



Teraz kolej na ozdoby do naszych ramek. 
Rysujemy serduszka, które potem wycinamy. 
Temperujemy kredki i delikatnie odkładamy 
wiórki. Tniemy stare fotografie. 



Ozdabiamy ramki. 

Przyklejamy piórka 
i serduszka.

Inną ramkę delikatnie ozdabiamy obierkami
z kredek.

Pocięte fotografie przyklejamy do następnej 
ramki.



Teraz można wstawić zdjęcie i zrobić 
dziurkaczem  dziurkę.



Prezenty są gotowe do wręczenia!
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