
PIOSENKI GRUDZIEŃ GRUPA XI    

„ Kolędnicy wędrownicy”

1. Kolędnicy wędrownicy z gwiazdą na patyku

pogubili wszystkie nuty ze starych śpiewników.

Kolędują na gitarze,

rock and rolla niosą w darze,

rock and rolla niosą w darze.

Ref. Rok, rok, rok, dobry rok.

Rok, rok, rok, dobry rok.

Dzieciątko z Betlejem do świata się śmieje.

Światło, światło idzie w mrok!

2. Święty Józef nic nie mówi, tylko myśli sobie:

– Znacznie ciszej na fujarkach grali pastuszkowie.

Ale trudno, niech już będzie,

niech tam grają po kolędzie,

niech tam grają po kolędzie.

Ref. Rok, rok, rok, dobry rok...

3. Roztańczyły się anioły z wysokiego nieba,

wszystkie tańczą rock and rolla – Panie Boże

przebacz,

ale dzisiaj tak wesoło

wszystkim ludziom i aniołom,

wszystkim ludziom i aniołom.

Ref. Rok, rok, rok, dobry rok...



„ Rodzinne święta”

1. Pierwsza gwiazdka Wigilię rozpoczyna.

Już przy stole zbiera się rodzina.

Jest opłatek, biały obrus, pod nim siano

i choinka przystrojona rano.

Ref. Księżyc gwiazdę zapalił na niebie,

a my wszyscy uśmiechamy się do siebie.

Takie chwile każdy pamięta,

najpiękniejsze rodzinne święta.

2. Babcia wnukom historię przypomina,

o Betlejem, gdzie Maria rodzi syna.

Mama z tatą wnoszą pyszny barszcz z uszkami,

a choinka pachnie piernikami.

Ref. Księżyc gwiazdę zapalił na niebie…

3. Śnieżny puszek otulił wszystkie drzewa.

Anioł w bieli swą kolędę śpiewa.

I choć coraz zimniej robi się na dworze,

w naszych sercach cieplej być nie może.

Ref. Księżyc gwiazdę zapalił na niebie…

„ Pada śnieżek”

1. Pada śnieżek, pada śnieżek,

już ze śniegu mam kołnierzyk,

białe uszy i policzki

i śniegowe rękawiczki.

Pada śnieżek, pada śnieżek,

już ze śniegu mam kołnierzyk



i guziki i rękawy

oraz lewy but i prawy.

Ref. Pada śnieżek jak szalony,

z lewej strony, z prawej strony,

raz za nami, raz przed nami,

zasypuje nas płatkami!

2. Pada śnieżek, pada śnieżek,

już ze śniegu mam kołnierzyk,

białe uszy i policzki

i śniegowe rękawiczki.

Pada śnieżek, pada śnieżek,

na szalika żółty brzeżek

i na czapkę moją pada,

bardzo mi to odpowiada!

Ref. Pada śnieżek jak szalony,

z lewej strony, z prawej strony,

raz za nami, raz przed nami,

zasypuje nas płatkami!

Zakończenie

A jak padać nie przestanie,

zobaczycie co się stanie –

będzie kino nie z tej ziemi!

Nos w marchewkę nam się zmieni,

„ Gdzie jesteś Kaju?” 

Wędruję całe noce i całe dnie, 

Przeczucia dobre wciąż prowadzą mnie. 

Błądzę, szukam, gdzie jesteś Kaju gdzie? 

I bystrej rzeki już pytałam się, 

Nic nie wie, choć po świecie ciągle mknie. 

Jakbym chciała znów ujrzeć twoją twarz! 



Piękny renie, drogę wskaż! 

Wietrze pędź, chmuro gnaj, 

Mego Kaja mi daj, 

Szukam wciąż, płynie czas, 

Nie rozdzieli nikt nas 

Miły mój, znajdę cię, 

ren zaniesie dziś mnie do pałacu królowej złej. 

Promyk słońca to wie, 

Dzisiaj zobaczę cię kwiatek uśmiech mi śle, 

Wiem, że nie będzie źle. 

Łza gorąca jak żar stopi królowej czar. 

Drogi Kaju, gdzie jesteś, gdzie? 

Piękny renie, drogę wskaż! 

Wietrze pędź, chmuro gnaj, 

Mego Kaja mi daj, 

Szukam wciąż, płynie czas,

 Nie rozdzieli nikt nas 

Miły mój, znajdę cię, 

ren zaniesie dziś mnie do pałacu królowej złej. 

Promyk słońca to wie, 

Dzisiaj zobaczę cię kwiatek uśmiech mi śle, 

Wiem, że nie będzie źle. 

Łza gorąca jak żar stopi królowej czar. 

Drogi Kaju, gdzie jesteś, gdzie? 

Drogi Kaju, gdzie jesteś, gdzie?
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„ Przyjechała zima wozem”

Przyjechała zima wozem. A z kim?

Ze śniegiem i mrozem.

Zaraz w poniedziałek

ubieliła pola kawałek.

A we wtorek?

Brylantami obsypała borek.

A w środę?

Położyła lusterko na wodę.

A w czwartek?

Zmroziła na tarninie tarki.

A w piątek?

Dorzuciła śniegu w każdy kątek?

A w sobotę?

Malowała na szybach kwiaty złote.

A w niedzielę?

Uszczypnęła w nos Anielę!



„Lubię zimą...”

Lubię zimę białą, radosną,

bo nakłada śnieżne czapy

świerkom i sosnom.

Lubię zimę sypiącą płatkami,

gdy mknie w saniach

z dźwięczącymi dzwonkami.

Lubię zimę dbającą o dzieci

by na nartach mogły śniegu

tuman wzniecić.

Lubię zimę z lodowymi soplami

co maluje firanki para mroza farbami.

Lubię zimę kręcącą piruet z zamieci

gdy w pokoju ciepło od grzejników leci.


