PIOSENKI GRUDZIEŃ GRUPA VII

„Kochany Panie Mikołaju”
sł. Jacek Cygan muz. Majka Jeżowska
Kochany Panie Mikołaju,
my tak czekamy każdej zimy,
dlaczego zawsze Pan przychodzi do nas,
gdy śpimy?
Czy to już musi tak pozostać?
Czy to jest w księgach zapisane?
Ja od prezentu bym wolała
spotkanie z Panem.
I wiem od dzieci, że z radością,
chciałyby słuchać Pana głosu.
W mróz ogrzejemy Panu uszy Łapią się za uszy.
piosenką gorącą jak rosół!
Ref.: Hu, hu, ha, hu, hu, ha,
nasza zima zła!
Ale zima z Mikołajem Robią haczyki w lewo.
jest pachnącym, ciepłym majem! (x 2)
Zawsze bądź wśród nas Podskakują.
Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz!
Kochany Panie Mikołaju,
dziewczynka z bardzo smutną minką,
pyta mnie o to, czy Pan znajdzie
prezent pod choinką?
Czy ktoś o Panu nie zapomni,
że Panu smutno będzie potem,
dzieci chcą Panu dać w prezencie
serca szczerozłote.
Takie serduszka pięknie grzeją
w długich podróżach wśród zamieci,
dzieci są Pana Mikołajem,
a Pan jest Mikołajem dzieci.
Ref.: Hu, hu, ha…
„Kim będę?”
sł. Agnieszka Galica muz. Tadeusz Pabisiak
Dla chłopców:
W kapeluszu mego taty,
Gdy dorosłym będę panem,
to usiądę i wymyślę,

kim zostanę.
Czy piratem, czy strażakiem, maszynistą, lub dentystą,
kolejarzem, marynarzem,
albo kominiarzem.
Ref.: Mamo, tato, co wy na to?
Będę kominiarzem. x2
Dla dziewczynek:
Kiedy wreszcie będę duża.
i przerosnę moją mamę,
będę buty mieć na szpilkach
i zostanę pielęgniarką lub malarką,
baletnicą, czy kucharką,
ogrodniczką, podróżniczką, a może księżniczką
Ref.: Mamo, tato, co wy na to, że będę księżniczką x 2

„Tupu, tup po śniegu”
1. Przyszła zima biała,
śniegu nasypała
Zamroziła wodę,
staw pokryła lodem
Ref. Tupu, tup po śniegu
Dzyń, dzyń, dzyń na sankach
skrzypu , skrzyp na mrozie
lepimy bałwanka. /2x
2. Kraczą głośno wrony
Marzną nam ogony
mamy pusto w brzuszku
dajcie nam okruszków.
Ref. Tupu, tup…
3. Ciepłe rękawiczki
i wełniany szalik,
białej, mroźnej zimy,
nie boję się wcale.
Ref. Tupu, tup…

„Piosenka o Mikołaju”
Święty Mikołaju, święty Mikołaju
dzieci już czekają, gdzieś Ty, gdzie?
A święty Mikołaj, a święty Mikołaj
przez komin zawołał - śpieszę się!

Ref: Worek prezentów wielki mam,
dobrze marzenia wasze znam,
wiem, że czekacie cały rok,
więc wydłużałem krok.

Święty Mikołaju, święty Mikołaju
dzieci cię kochają, czy Ty wiesz?
A święty Mikołaj, a święty Mikołaj
do dzieci zawołał - Ja was też!

Ref: Worek prezentów wielki mam,
dobrze marzenia wasze znam,
wiem, że czekacie cały rok,
więc wydłużałem krok.
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„Mikołaj”
Siedzę cichuteńko
patrzę na okienko
poruszyły się zasłonki!
chyba już go widzę!
chyba już go słyszę, zabrzęczały
jego sanek dzwonki
Dzyń. Dzyń. Dzyń
Mikołaju Święty
Dzyń. Dzyń, Dzyń
przynieś nam prezenty
Co to? Co to? Co to?
Kto to? Kto to? Kto to?
Pan Mikołaj już się skrada
Ojej! Ja się boję x2
Ale bać się chyba nie wypada.

„Okulary”
Dwa kółeczka się spotkały.
Tak powstały okulary
A więc załóż je na nos.
I nieważne czy jest słońce,
czy jest wiatr,
ty oglądaj przez nie świat.

