
PIOSENKI GRUDZIEŃ GRUPA IX 

 

 „A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna!”  

  

1. Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta 

Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach 

Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami  

Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami.  

 

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna. 

Od domu do domu ciężką pracę ma  

Jego piękną brodę pokrył srebrny lód  

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł. 

 
                                         

 

 

 

2. Święty Mikołaju my ci pomożemy  

I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy  

Potem pod choinką siądziesz razem z nami  

Też swój prezent znajdziesz  w pięknym koszu z paczuszkami  



 

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna  

Od domu do domu ciężką pracę ma  

Jego piękną brodę pokrył srebrny lód  

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł. 

 

  

„Mikołaj w czerwonej czapeczce” 

1. Mikołaj,  Mikołaj w czerwonej czapeczce, 

w cieplutkim kożuszku worek trzyma w ręce, 

a w tym worku same cuda 

lalki, klocki, misie. 

Kto był grzeczny przez rok cały 

coś dostanie dzisiaj!  

 

2. Mikołaj, Mikołaj ma bielutką brodę, 

szykuje już sanki  na daleką drogę. 

I przyjedzie ciemną nocą 

do malutkich dzieci 

Kto był grzeczny przez rok cały 

gwiazdką mu zaświeci. 

  

 



WIERSZYKI GRUDZIEŃ GRUPA IX 

 

 „List do św. Mikołaja” 

Drogi Święty Mikołaju, 
piszę w upominków sprawie, 
bo to ważna przecież kwestia, 
a ja bym zapomniał prawie. 

Wszystko dobrze przemyślałem 
i choć Cię to zaszokuje, 
z całą świadomością piszę, 
że ja nic nie potrzebuję. 

Może tylko, żeby Święta 
spędzić w gronie mej rodziny 
i by w szczęściu i miłości 
upłynęły te godziny. 

Bo rodzina jest ważniejsza 
niż prezenty i słodycze, 
więc - by w Święta jej nie brakło – 
sobie oraz innym życzę. 

 

„Grudzień” 

 Już od dawna z kolegą  

czekaliśmy na niego,  

aż przysypie ziemię śniegiem,  

wodę zmieni w lód.  

Wreszcie będzie tu z nami,  

jedzie do nas saniami,  

z nieba lecą srebrne gwiazdy,  

to prawdziwy cud.  

Grudzień, grudzień, grudzień,  

tak mówią o nim ludzie,  

grudzień, grudzień, grudzień,  

odwiedził nas. 

Jadą drogą saneczki,  

dzwonią srebrne dzwoneczki,  

a w nich sam Mikołaj  

z prezentami jedzie tu. 



Grudzień o nas pamięta  

i przynosi nam święta,  

więc na powitanie wszyscy  

zaśpiewajmy mu. 

Grudzień, grudzień, grudzień,  
tak mówią o nim ludzie,  
grudzień, grudzień, grudzień,  
odwiedził nas. 

 

  

 


