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                                             GRUDZIEŃ 

 

Przyszła zima 

Ach jak dobrze, przyszła zima! 
Już śnieg pada i mróz trzyma. 

Jest też zdrowo i wesoło, 
bo śmiech dzieci słychać wkoło 

 
Gdy się ziemia śniegiem bieli, 

wszystkim serca rozweseli. 
Już niedługo ciemna nocka 
Mikołaja w drodze spotka. 

 
Przy obrusie śnieżnobiałym 
w krąg usiądzie grono całe. 
Gdy kolęda płynie z serca 

               
 
 

Grudzień 

Już od dawna z kolegą 
czekaliśmy na niego, 

aż przysypie ziemię śniegiem, 
wodę zmieni w lód. 

 
Wreszcie będzie tu z nami, 

jedzie do nas saniami, 
z nieba lecą srebrne gwiazdy, 

to prawdziwy cud. 
 

Grudzień, grudzień, grudzień, 
tak mówią o nim ludzie, 

grudzień, grudzień, grudzień, 
odwiedził nas. 

 
Jadą drogą saneczki, 

dzwonią srebrne dzwoneczki, 



a w nich sam Mikołaj 
z prezentami jedzie tu. 

 
Grudzień o nas pamięta 
i przynosi nam święta, 

więc na powitanie wszyscy 
zaśpiewajmy mu. 

 
Grudzień, grudzień, grudzień, 

tak mówią o nim ludzie, 
grudzień, grudzień, grudzień, 

odwiedził nas. 

Noga Św. Mikołaja 

Raz Mikołaj skręcił nogę, 
zatem nie mógł ruszyć w drogę 

i zmartwiony tym widocznie 
myślał, co on teraz pocznie. 

Tyle dzieci czeka nań! 
Pokuśtykał więc do sań. 

 
W czasie drogi lód przykładał 

i do siebie wciąż powiadał: 
„Mikołaju weź się w garść! 
Może ci pomoże maść?” 
I tak całą przebył drogę, 

równocześnie lecząc nogę. 
 

Wszystko dobrze się skończyło, 
choć kłopotów trochę było. 

Paczki dzieci otrzymały, 
bo Mikołaj jest wspaniały! 

 
 

                                    Piosenka dla Mikołaja 

                                     
                                      Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem  
                                    bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę. 
                                    Ref. U - chu – cha, tra – la – la Co to za Mikołaj? 
                                     U - chu – cha, tra – la – la Co to za Mikołaj? 
                                     Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku, a prezenty 
                                     dziś wiezie dzieciom w bagażniku. 
                                      Ref. U - chu – cha, tra – la – la Co to za Mikołaj? 
                                      U - chu – cha, tra – la – la Co to za Mikołaj? 
 
 
 



 
 

                               Spacer maluchów 
 
 

Pada śnieżek biały, 
puszysty i suchy, 
idą na spacerek 

z przedszkola maluchy. 
 

Chrupią pod nogami 
zmarznięte kałuże, 
gubi Jaś kalosze, 

bo trochę za duże. 
 

Pada śnieżek biały, 
już go po kolana. 

Lepią dzieci razem 
śmiesznego bałwana. 

 

Kolęda płynie 

Kolęda płynie cicho z nieba 
Anioły sypią białe pierze 

Magiczna gwiazda świat ogrzewa 
Przyjdzie dziś do nas Boże Dziecię 

Przyjdzie i znowu świat odmieni 
Ucichną kłótnie, zgasną spory 

W sercu zagości spokój na nowo 
W skrzypiący śniegiem dzień grudniowy 

 


