
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mikołajowa piosenka 

1. Pada, pada śnieg na dworze, 

w uszy szczypie mróz, 

a mikołaj z prezentami 

jest już tuż, tuż, tuż. 

Ref.: Co za radość – taki gość, 

głośno woła: „Ho, ho, ho!”. 

Dzyń, dzyń, dzwoni dzwoneczkami 

i ma worek z prezentami! 

2. Chodź tu do nas, mikołaju, 

zapraszamy cię, 

razem z tobą zaśpiewamy, 

pobawimy się. 

Ref.: Co za radość – taki gość… 

3. Bardzo dobrze mi tu z wami, 

lecz już muszę iść, 

wszystkie dzieci tak czekają 

na mnie właśnie dziś. 

Ref.: Co za radość – taki gość… 

4. Renifery w srebrnych saniach 

powiozą mnie w dal, 

elfy wciąż mi pomagają, 

bym zdążył na czas. 

Ref.: Co za radość – taki gość… 

 

 

 

 

List do Zimy 

1. Znowu dzisiaj spadł biały śnieg, całkiem biały 

puch. 

Zawirował i powóz zimy szybko wprawił w ruch. 

A my tego białego śniegu mamy już dość! 

Więc piszemy list do zimy, by zrobiła coś! 

Ref.: Szanowna zimo, to nasze prośby: 

by śnieg niebieski był i miał czekolady smak, 

i by go można zjadać jak lody, 

i by tych lodów nigdy nam nie było brak! 

A kiedy pada z nieba tak lekki i puchaty, 

to żeby miał smak cukrowej waty! 

2. Przeczytała list zima i odpisała tak: 

Drogie dzieci, śnieg się nie zmieni, bo by było 

brak 

sanek, łyżew, bałwanków białych, śnieżek i nart. 

Więc biegnijcie witać zimę, do zabawy start! 

Ref.: Szanowna zimo… 

3. Pobawimy się w śniegu, choć biały kolor ma, 

w domu mama tak na rozgrzewkę czekoladę da! 

I wspomnimy troszeczkę tylko niebieski śnieg, 

śnieżne płatki z waty słodkiej chciałoby się mieć… 

Ref.: Szanowna zimo… 

 
 

 
 



 

Domowe Święta 

1. Lubię, kiedy grudzień 

biega już po świecie, 

bo niedługo święta, 

sami rozumiecie. 

Zbierze się rodzinka tu, 

przy świątecznym stole, 

gwiazdka w górze, 

my – na dole, 

razem w blasku świec. 

 

Ref.: Święta z choinkami, 

święta z prezentami, 

pełne ciepłych rąk i serc, 

co grzeją w krąg. 

Święta z życzeniami, 

święta z kolędami, 

święta zawsze są tam, 

gdzie jest mój dom, 

tam, gdzie jest mój dom. 

 

 

2. Lubię granie dzwonków 

i w światełkach miasto. 

Gdy choinkę stroję, 

z kuchni pachnie ciasto. 

Chodzę na paluszkach 

i mikołaja szukam. 

W szybę okna lekko stukam, 

by przyjechał dziś. 

Ref.: Święta z choinkami… 

3. Gdy polecą płatki 

ze śnieżnego nieba, 

czuję, że do szczęścia 

tak niewiele trzeba. 

Troszkę przytulenia 

z cudowną mą rodzinką, 

niespodzianki pod choinką 

– oto magia świąt! 

Ref.: Święta z choinkami.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


