
 
 
 

„ZIMA”      Autor: D.Gellner                          

 

Zima wcale nie jest cicha. 

W zimie wiele głosów słychać: 
Dzwonią dzwonki, trzeszczą sanie - 
To jest właśnie zimy granie. 

Mróz 

Wygrywa groźnym palcem 

Na klawiszach sopli walce, 

Wiatr za płotem gwiżdże, hula...  
Bęc 

Upadła śnieżna kula.                                                           

Pewnie dzieci grają w śnieżki. 
Szurr - ktoś zgarnia 

Śnieg ze ścieżki. 
Dzwoniec gubi się w piosence, 
A my 

Wyciągnijmy ręce 

I chwytajmy śnieg mięciutki - śnieżne gwiazdy, 
Zimy nutki. 
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„Mróz”    Autor: E. Szymański                         

Chodził malarz od chaty do chaty, 
wszystkie szyby malował nam w kwiaty - 
wszystkie szyby malował srebrzyście 

w małe gwiazdki i w palmowe liście. 
A choć każdy z malarzem się spotkał, 
nikt go nie chciał zaprosić do chaty - 
nikt za pracę mu nie dał zapłaty … 

„Grudzień” Autor: J.Minkiewicz 

W grudniu rzadko ptak zaśpiewa, 

w srebrze stoją wszystkie drzewa. 
Naszą rzeczkę po kryjomu, 
w nocy lodem okuł mróz. 
Sanki wezwał i do domu 

z lasu nam choinkę wniósł. 

  

„Noga Świętego Mikołaja” Autor: K.Patryka 

Raz Mikołaj skręcił nogę, 
zatem nie mógł ruszyć w drogę 

i zmartwiony tym widocznie 

myślał, co on teraz pocznie. 
Tyle dzieci czeka nań! 
Pokuśtykał więc do sań. 

W czasie drogi lód przykładał 
i do siebie wciąż powiadał: 
„Mikołaju, weź się w garść! 
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Może ci pomoże maść?” 

I tak całą przebył drogę, 
równocześnie lecząc nogę. 

Wszystko dobrze się skończyło, 
choć kłopotów trochę było. 
Paczki dzieci otrzymały, 
bo Mikołaj jest wspaniały! 
 

„Kolęda płynie” Autor: M. Woźniewska 
 

Kolęda płynie cicho z nieba 

anioły sypią białe pierze 

magiczna gwiazda świat ogrzewa 

przyjdzie dziś do nas Boże Dziecię. 

 

Przyjdzie i znowu świat odmieni 
ucichną kłótnie, zgasną spory, 

w sercu zagości spokój na nowo 

w skrzypiący śniegiem dzień grudniowy. 

 

„Gwiazdka” Autor: B.Ostrowska 

                                                                        
Dzisiaj o zmierzchu wszystkie dzieci, 

Jak małe ptaki z gniazd, 
Patrzą na niebo, czy już świeci  

Najpierwsza z wszystkich gwiazd.    

O zimne szyby płaszczą noski 
W okienkach miast i wsi, 

Czy już sfrunęła z ręki Boskiej, 
Czy już nad nami tli. 



 

Różowe niebo pociemniało, 
I cień błękitny legł 
Na ziemię białą, białą, białą, 
Na nieskalany śnieg. 
 

Anioły mogą zejść do ludzi, 

Przebiec calutki świat: 
Śnieg taki czysty, że nie ubrudzi 
Białych anielskich szat. 
 

Białe opłatki, białe stoły, 
Świeżych choinek las... 
Doprawdy mogą dziś anioły 

Zagościć pośród nas. 
 

Tylko ta gwiazda niech zaświeci 
Nad ciszą białych dróg 

I zawiadomi wszystkie dzieci, 

Ze się narodził Bóg. 
 

 


