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Wiersze 

“Zima” 

Biały śnieżek sypie 

gęstą lawiną, 

świat otula cały  

miękką pierzyną. 

Tańczą gwiazdki małe, 

Z wiatrem wirują. 

Drzewa, pola, domy 

na biało malują. 

Szczypie mrozik w uszy, 

nosy też różowe. 

Na dachach już wiszą  

sopelki kolorowe. 

 

Aniołki-Maluszki 

Gdy dziecko usypia, 

Na skraju poduszki 

siadają srebrzyste 

Aniołki-Maluszki. 

 

 



 

Siadają wśród sennych falbanek, 

wyciągają ręce  

pełne kołysanek. 

I sny rozwijają  

Z kłębuszków świetlistych. 

Patrzcie! Już je kładą  

Na brzegu kołysanki! 

A potem śpią sobie 

na białych falbankach  

W błyszczących koszulkach  

W błyszczących piżamkach. 

 

Piosenki 

“Mikołaj” 

Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem, 

bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę. 

Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj? 

Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj? 

Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku, 

a prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku. 

Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj? 

Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj? 

 

“Nie miały Aniołki choinki na święta” 

 

 

 



1.Nie miały aniołki choinki na święta, 
o choince dla nich nikt tam nie pamiętał. 
Popatrzyły się na siebie, 
wywierciły dziurę w niebie 
ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho! 

 
2.Złapały za czubek największą choinkę, 
przywiązały do niej bardzo dużą linę 
i wciągnęły ją na górę, 
przez tę dziurę, w niebie dziurę - 
ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho! 
 
3.Stanęła choinka w samym środku nieba, 
teraz tę choinkę pięknie ubrać trzeba, 
więc skoczyły przez tę dziurę 
po orzech do wiewiórek - 
ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho! 

 
4.Chciały pozapalać świeczki choinkowe, 
święty Florian - strażak złapał się za głowę 
i zawołał: - Matko Boża, 
chcą mi w niebie zrobić pożar - 
ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho! 

 
5.Spojrzał na choinkę święty Florian - strażak 
zamiast świeczek gwiazdy pozapalać kazał 
i zaśpiewał święty Florian z aniołkami - 
Gloria, gloria, gloria! 

 

 

 

 

 

 

 

 


