
Uczymy się – Grudzień 

Wiersz  

Powitanie Świętego Mikołaja” 

Święty Mikołaju – bardzo się cieszymy, 

Od dawna czekamy na Twe odwiedziny, 

Od dawna jesteśmy grzeczni, ze aż strach! 

Nie broimy we dnie, nie broimy w snach! 

Wszystkie polecenia dokładnie spełniamy, 

Dobrze się uczymy i słuchamy mamy! 

I co powiesz na to, święty Mikołaju? 

Zostań tutaj z nami, będzie Ci jak w raju! 

Tylko… szczerze, jak by tu powiedzieć, 

My nie potrafimy pięć minut usiedzieć! 

Gdyby nie nadzieja na Twoje prezenty 

I od naszych mamuś dwa słowa zachęty, 

To byłoby głośno i żwawo w koło! 

Ale za to wszystkim byłoby wesoło! 

My tak zawsze: czasem rozrabiamy, 

Ale to nie znaczy, że Cię nie kochamy! 

 

 



Pastorałka: „SKRZYPI WÓZ”  

https://www.youtube.com/watch?v=CCNJ98L0_EI 

Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na ziemi 

Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na ziemi 

Trzej królowie jadą 

Złoto, mirrę kładą 

Hej, kolęda, kolęda 

Trzej królowie jadą 

Złoto, mirrę kładą 

Hej kolęda, kolęda 

A komuż takiemu, Dzieciątku małemu 

A komuż takiemu, Dzieciątku małemu 

Cóż to za Dzieciątko 

Musi być paniątko 

Hej, kolęda, kolęda 

Cóż to za Dzieciątko 

Musi być paniątko 

Hej, kolęda, kolęda 

To Jezus maluśki, to Dzieciątko krasne 

To Jezus maluśki, to Dzieciątko krasne 

Cichutkie, malutkie 

Jak słoneczko jasne 

Hej, kolęda, kolęda 

Cichutkie, malutkie 

Jak słoneczko jasne 

Hej, kolęda, kolęda 

Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na ziemi 

Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na ziemi 

Trzej królowie jadą 

Złoto, mirrę kładą 

Hej, kolęda, kolęda 

Trzej królowie jadą 

Złoto, mirrę kładą 

Hej, kolęda, kolęda 

Trzej królowie jadą 

Złoto, mirrę kładą 

Hej, kolęda, kolęda 



                                                                   

 

 

Piosenka: „Zbliżają się Święta” 

https://www.youtube.com/watch?v=yofoYPhYqBU 

Zbliżają się święta, Święta są tuż, tuż,  

Śnieżny puszek z nieba na nas leci już. 

Zielona choinka wystroiła się.  

Znaleźć pod choinką prezent każdy chce. 

  

Ref. Śnieg rozpościera swój biały płaszcz. 

Gwiazdka na niebie ma ciepły blask.  

Dzwonią dzwoneczki i lampki lśnią  

To przyszły święta, święta są. 

  

Czuję w sobie radość, radość w sercu mam 

ty dasz mi swój prezent ja tobie swój dam 

święta czas miłości o tym każdy wie  

więc wybaczmy sobie to co było złe. 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yofoYPhYqBU


Kolędy: 

„Przybieżeli do Betlejem” 

Przybieżeli do Betlejem pasterze 

Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze 

Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi 

Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi 

Oddawali swe ukłony w pokorze 

Tobie z serca ochotnego, o Boże! 

Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi 

Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi 

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy 

Których oni nie słyszeli, jak żywi 

Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi 

Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi 

I anieli gromadą pilnują 

 

 

„Dzisiaj w Betlejem” 

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina 

Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi 

Anieli grają, króle witają 

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają 

Cuda, cuda ogłaszają. 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi 

Anieli grają, króle witają 

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają 

Cuda, cuda ogłaszają 

Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje 

I Józef Święty, i Józef Święty ono pielęgnuje 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi 

Anieli grają, króle witają 



Pasterze śpiewają, bydlęta klękają 

Cuda, cuda ogłaszają 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi 

Anieli grają, króle witają 

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają 

Cuda, cuda ogłaszają 

Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna syna rodzi 

Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi 

Anieli grają, króle witają 

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają 

Cuda, cuda ogłaszają 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi 

Anieli grają, króle witają 

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają 

Cuda, cuda ogłaszają 

 

 


