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                                            STYCZEŃ 

 

Zła zima 

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła! 
Szczypie w nosy, szczypie w uszy 
Mroźnym śniegiem w oczy prószy, 

Wichrem w polu gna! 
 

Nasza zima zła! 
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła! 
Płachta na niej długa, biała, 

W ręku gałąź oszroniała, 
A na plecach drwa... 

 
Nasza zima zła! 

 
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła! 

A my jej się nie boimy, 
Dalej śnieżkiem w plecy zimy, 

Niech pamiątkę ma! 
 

Nasza zima zła! 
 

Jedzie Zima 

Jedzie pani Zima 
na koniku białym, 
spotkały ją dzieci, 
pięknie powitały: 

 
- Droga pani Zimo, 
sypnij dużo śniegu, 
żeby nam saneczki 
nie ustały w biegu. 

                                            

 



                                        Bałwan 

 

                                            Na podwórku bałwan stał, 

                                                który dużą głowę miał. 

                                         Oczka – czarne, dwa węgielki, 

                                         nos z marchewki nie za wielki… 

                                                     I tak sobie stał. 

 

                                             Kiedy ktoś się zimna bał, 

                                             to się bałwan z niego śmiał. 

                                                Bo gdy wkoło zimno było 

                                               jemu właśnie było miło, 

                                                  gdy na mrozie stał. 

 

                                             Chociaż dużą głowę miał, 

                                               to się bałwan trochę bał, 

                                             że gdy przyjdą dni gorące, 

                                             to mu głowę stopi słońce, 

                                             gdy tak będzie stał. 

 

                                              A że o swą głowę dbał, 

                                             pewnie nocy bałwan wstał 

                                                 i ułożył się na śniegu 

                                             i poturlał się na biegun. 

                                                 Dobry pomysł miał? 

 

                                           Biegun jest na końcu świata. 

                                            Tam w ogóle nie ma lata. 

                                           Śniegu pełno przez cały rok, 

                                             dla bałwana rok wspaniały 

 

                                            Będzie sobie tutaj stał 

                                              ile tylko będzie chciał. 

                                            Tylko czy mu się nie znudzi, 

                                               że dokoła nie ma ludzi, 

                                            że nawet gdy słonko świeci 

                                            tam w ogóle nie ma dzieci… 

 

                                                     Bałwanek 

                                               Ulepiła mała Basia 
                                               ze śniegu bałwana. 
                                            Zostawiła go na noc całą 



                                                  do samego rana. 
                                                  Pokaże go tatusiowi 
                                                   i siostrzyczce Kasi. 
                                          Niech zobaczą, jak się bałwan 
                                                     udał małej Basi! 

 

                                  Babciu droga babciu 
 

                              Babciu, droga babciu, powiedz mi, 

                              czy potrafisz zrobić to, co my? 

                              My tupiemy, tup, tup, tup. 

                              Teraz babciu, ty to zrób! (bis) 

                              Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi, 

                              czy potrafisz zrobić to, co my? 

                              My skaczemy raz, dwa, trzy, 

                              teraz dziadku podskocz ty! (bis) 

                              Babciu, droga babciu, powiedz mi, 

                              czy potrafisz zrobić to, co my? 

                              My klaszczemy, raz dwa, trzy, 

                              teraz babciu klaszcz i ty! (bis) 

                              Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi, 

                              czy potrafisz zrobić to, co my? 

                              My całuski damy ci, 

                              teraz dziadku daj nam ty! (bis) 

                 

                     Babcia jest jak dobra wróżka 

 

                   Babcia jest jak dobra wróżka, co otwiera bajkom drzwi, 

                   Bo gdy kładzie nas do łóżka potem mamy piękne sny. 

                   Babcia wszystko robi dla nas, z jej pomocy każdy rad. 

                   Babcia strasznie jest kochana, więc niech żyje nam sto lat! 



                    

                      Babcia z dziadkiem dziś świętują 

 

                        "Babcia z dziadkiem dziś świętują, 
                              wszystkie dzieci więc pracują. 
                              Zetrą kurze w każdym kątku, 
                              przypilnują dziś porządku. 
                              W kuchni błyszczą już talerze, 
                              wnusia babci bluzkę pierze. 
                              Wnusio już podaje kapcie, 
                              bardzo Kocha swoja babcię. 
                              Dzisiaj wszystkie smutki precz! 
                              Święto Dziadków ważna rzecz!" 

 

                                                                               

                                                         

 

…                                                 

                                                             


