
Słowa piosenek, przy których będziemy się bawić
w miesiącu październiku

Już blisko kolęda

Gdy w pokoju wyrośnie choinka,
Łańcuszkami, bombkami zaświeci.
Ref:
To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
Że Mikołaj przyjedzie do dzieci.
Hej kolęda, kolęda.
Gdy opłatek już leży na stole,
Pierwsza gwiazdka zabłyśnie na
niebie.
Ref:
To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
Że Mikołaj przyjedzie do Ciebie.
Hej kolęda, kolęda.
Gdy upieką się słodkie makowce
I głos dzwonka z daleka zawoła.
Ref:
To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
I za drzwiami już stoi Mikołaj.
Hej kolęda, kolęda

Piosenka o Świętym Mikołaju

Czerwoną czapkę na głowie swojej
nosi
Długa siwa broda na wietrze się unosi
Zabawek wielki worek to jego znak
Każdej zimy nas odwiedza i woła tak

Ref.Gdzie są grzeczne dzieci, gdzie są
grzeczne dzieci
Prezenty dla nich mam, prezenty dla
nich mam.
Niech podniosą rączki, niech
podniosą rączki
Chętnie im je dam, chętnie im je
dam.

Dzyń, dzyń, dzyń dzwonią
dzwoneczki
Dzyń, dzyń, dzyń już jadą saneczki
Dzyń, dzyń, dzyń Mikołaj się zbliża
I woła tak:

Ref.Gdzie są grzeczne dzieci …

Nasz Święty Mikołaj ma takie
zwyczaje,
Że wszystkim dzieciakom moc
radości daje
On sam ma marzenie w piosence
zaklęte,
Żeby wszystkie dzieci były zawsze
uśmiechnięte

Ref.Gdzie są grzeczne dzieci …

Święty Mikołaju, Święty Mikołaju

Bardzo Cię kochamy, bardzo Cię
kochamy
I przez cały rok następny, i przez cały
rok następny

Grzecznymi być się postaramy,
grzecznymi być się postaramy



Nowy rok – hop!

Znowu idą święta,
Patrz za oknem śnieg
Płatki w tan porywa wiatr
Pięknie jak we śnie
Mróz maluje okna
W ażurowy wzór
Gwiazdka wręcza nam prezenty
Pod choinką znów

Ref.
Stary rok – hop!
Dzwonią dzwonki sań
Wiwat nowy rok
Daj los lepszy nam
Hej, hop!
Nowy rok, już o krok
Zacny rok , dobry rok
Jedzie, jedzie, szczęście wiezie
Nowy, lepszy rok!

Dobrze nam jest razem
W ten świąteczny czas
Jakby w kolorowy sen
Zapadł każdy z nas
Dobro płynie z serca
Promieniuje w świat
Prosto w niebo mknie rakietą
Świeci, świeci nam

Ref. (2x)
Stary rok – hop! …

Będziemy również umilać sobie
czas słuchając i śpiewając kolęd.

B. Forma     ZIMA

Lecą z nieba płatki śniegu,
świat się cały bieli wkoło.
Zabierz narty oraz sanki
na dół z górki mknij wesoło.

W słońcu skrzą się śnieżne gwiazdki,
zostań z nami pani zimo.
Drzewa mają białe czapy,
wśród nich zjeżdżać będzie miło.

Mróz siarczysty uszy ściska,
nosy wszystkich są czerwone.
Zimo ! Śniegu sypnij więcej,
dzieci będą zachwycone.


