
PIOSENKI: 
 
 
„Mikołaj”     Muzyka  i słowa: Elżbieta Jancewicz 
 
 

1. Siwa broda i spodnie na szelkach, ciepłe buty i czapka czerwona. Już 
zaczyna pakować prezenty i za chwilę przyjedzie tu do nas.  

 
Ref. Czy wy wiecie, czy wiecie, jest jedyny na świecie. To nasz stary znajomy 
Mikołaj.  
 
2. Nie zapomni o mamie i tacie, zawsze miły jest i uśmiechnięty. Wszystkim 

dzieciom i dużym, i małym zawsze lubi rozdawać prezenty. 
 
Ref. Czy wy wiecie, czy wiecie, jest jedyny na świecie. To nasz stary znajomy 
Mikołaj.  
 
 

„Zima zła”     Muzyka i słowa : Grażyna Kilbach 
 
Hu, hu, ha! Hu, hu, ha! Zima, zima, zima zła! Marzną uszy, marzną nosy i 
policzki, nawet włosy! Hu, hu, ha! Hu, hu, ha! Podskakujmy ty i ja 
 
 

„Dzień jeden w roku”   Czerwone gitary 
 
 
Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy  
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory  
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich 
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski 
 
Niebo ziemi, niebu ziemia  
Wszyscy wszystkim ślą życzenia  
Drzewa ptakom, ptaki drzewom  
Tchnienie wiatru płatkom śniegu  
 
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku 
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku 



Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem 
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze 
 
Niebo ziemi, niebu ziemia 
Wszyscy wszystkim ślą życzenia 
A gdy wszyscy usną wreszcie  
Noc igliwia zapach niesie 
 
 
„Zostań Jezu mym braciszkiem” 
 
Zostań Boziu mym braciszkiem, 
Podzielę się z Tobą wszystkim. 
 
Dam ci swoje klocki lego, 
dam ci misia pluszowego. 
Dam ci swoje klocki lego, 
dam ci misia pluszowego. 
 
Dam zabawki, dam słodycze. 
Babcię, dziadka Ci pożyczę. 
 
Podzielę się mamą, tatą, 
bądź braciszkiem moim za to. 
Podzielę się mamą, tatą, 
bądź braciszkiem moim za to.  
 
Będę Cię na rączkach nosił.  
Nie daj się Jezuniu prosić. 
 
W mym łóżeczku miejsce zrobię, 
Będziesz sypiał ze mną sobie. 
W mym łóżeczku miejsce zrobię, 
Będziesz sypiał ze mną sobie. 
 
 


