
Piosenka towarzysząca przez miesiąc grudzień 
 

Zaśpiewajmy Mu 

nową pieśń  

 

Zaśpiewajmy Mu nową 

pieśń,  

niech płynie, płynie 

poprzez świat  

Niech ogrzeje Go 

ciepłem naszych serc  

i chroni Go przed złem.  

 

Leży w żłóbku mały 

Jezus,  

leży w żłóbku i słodko 

śpi  

Co dostanie dziś od 

ciebie?  

Czy otworzysz Mu 

serca drzwi?  

 

Zaśpiewajmy Mu nową 

pieśń,  

niech płynie, płynie 

poprzez świat  

Niech ogrzeje Go 

ciepłem naszych serc  

i chroni Go przed złem.  

 

Oddaj pokłon złóż swe 

dary,  

Zanuć cicho by mógł 

spać  

Niech to Boże 

Narodzenie  

pozostanie na zawsze w 

nas. 

 

Zaśpiewajmy Mu nową 

pieśń,  

niech płynie, płynie 

poprzez świat  

Niech ogrzeje Go 

ciepłem naszych serc  

i chroni Go przed złem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrzypi wóz  

 

Skrzypi wóz, wielki 

mróz wielki mróz na 

ziemi x2  

Trzej królowie jadą 

złoto, mirrę kładą.  

Hej, kolęda, kolęda.  

 

A komu takiemu 

Dzieciątku małemu x2 

Cóż to za Dzieciątko, 

musi być paniątko.  

Hej, kolęda, kolęda.  

 

Pójdę ja do Niego 

poproszę od Niego x2 

Daj nam Boże Dziecię 

pokój na tym świecie  

Hej, kolęda, kolęda. 

 

A Jezus malutki, to 

Dzieciątko krasne x2 

Cichutkie, malutkie jak 

słoneczko jasne.  

Hej, kolęda, kolęda.  

 

Pasterze na lirze, na 

skrzypeczkach grali x2 

beztroscy do szopy 

prędko podążali.  

Hej, kolęda, kolęda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maleńki Jezu  

 

Maleńki Jezu, 

przychodzisz zbawić 

świat  

Bo na nim ciągle tak 

wiele jeszcze zła  

 

Maleńki Jezu zostań tu  

Zamieszkaj w każdym z 

nas  

Niech w naszych 

sercach żyje Bóg  

Na zawsze w każdy 

czas  

 

Maleńki Jezu, w 

Betlejem rodzisz się  

By wszystkim ludziom 

otworzyć serce swe  

 

Maleńki Jezu zostań 

tu...  

 

Maleńki Jezu, 

przychodzisz do nas bo  

Dobrym uczynkiem Ty 

pragniesz zwalczyć zło  

 

Maleńki Jezu zostań 

tu... 



 

Mikołaju my czekamy! 
 

 

Hej, tam wysoko coś się błyszczy z dala. 

To Święty Mikołaj sanki swe odpala ×2 

O, o, o, o! 

 

Ref. A my co? A my co? A my Cię kochamy! 

Przez calutki roczek na Ciebie czekamy. ×2 

 

Ile sił ma pędzi i nie zbacza z drogi, 

rzucił wór prezentów pod przedszkola progi. ×2 

O, o, o, o! 

 

Ref. A my co? A my co? A my Cię kochamy! 

Przez calutki roczek na Ciebie czekamy. ×2 

 

Cieszą się dzieciaki i już biją brawa, 

z Mikołajem będzie przepyszna zabawa. ×2 

O, o, o, o! 

 

Ref. A my co? A my co? A my Cię kochamy! 

Przez calutki roczek na Ciebie czekamy. ×2 

 

 

 

Wierszyk towarzyszący przez miesiąc grudzień 

 

 

„Mikołaj”
 

W mroźną noc grudniową, 

Wśród śnieżnej zamieci, 

Para reniferów 

Z nieba do nas leci. 

 

Ciągną piękne sanie 

W złocistym zaprzęgu, 

A w saniach Mikołaj 

I worek prezentów. 

 

Święty Mikołaju 

 

 

 

 

Na ciebie czekamy, 

Przez okno zmarznięte 

Ciągle wyglądamy. 

 

Przyjdź do nas w gościnę, 

Szczerze zapraszamy. 

Wierszyk ci powiemy, 

Piosenkę zaśpiewamy. 

 

A ty daj prezenty, 

Rózgi odrzuć w kąt, 

I życz wszystkim dzieciom 

Kolorowych Świąt 

 
1. Zaśpiewajmy mu nową pieśń https://www.youtube.com/watch?v=DEbjFI0mn5g 

2. Skrzypi wóz https://www.youtube.com/watch?v=dhH6I6G85XE 

3. Maleńki Jezu https://www.youtube.com/watch?v=0JWyTl7d3Ec 

4. Mikołaju my czekamy https://www.youtube.com/watch?v=sKqbWKMDEXk 
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