
PIOSENECZKI "BAJECZKI" – ROZŚPIEWANY GRUDZIEŃ 

Grupy 1,2 

 

„Przyszła zima” z rep. Miś i Margolcia 

 
Przyszła zima biała  

Śniegiem posypała  

 Zamroziła wodę  

Staw przykryła lodem  

 

Ref.: Tupu tup po śniegu 

 Dzyń, dzyń na sankach 

 Skrzypu skrzyp na mrozie  

Lepimy bałwanka  

 

Kraczą głośno wrony kra, kra  

Marzną nam ogony kra, kra 

 Mamy pusto w brzuszku  

Dajcie nam okruszków!  

 

Ciepłe rękawiczki 

 I wełniany szalik  

Białej, mroźnej zimy 

 Nie boję się wcale 

 

  

„Świeć gwiazdeczko” z rep. Arki Noego 
 

1. Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem 
zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się 
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się 
Nie mogę spóźnić się! 
 
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć 
do Jezusa prowadź mnie x2 
 
2.Narodził się, Bóg zstąpił na Ziemię 
Narodził się, by uratować mnie 
Narodził się i nie zostawił mnie 
I nie zostawił mnie! 
 
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć 
do Jezusa prowadź mnie x2 
 
3. Czekają tam, Józef i Maryja 
Śpiewają nam, śpiewają gloria 
To gloria, święta historia 
Święta historia! 



PIOSENECZKI "BAJECZKI" – ROZŚPIEWANY GRUDZIEŃ 

Grupy 3,4,5 

 

 

„Kochany Mikołaj” z rep. Śpiewające Brzdące” 

 
Już śniegiem zima świat okryła, 
Już wigilijna przyszła noc, 
Już ktoś zagląda do komina, 
To z siwą brodą przemiły gość. 

Ref. 
Nasz kochany Mikołaj, 
Dziś prezenty rozda nam, 
Pod choinkę włoży je, 
Byśmy mogli cieszyć się. (2x) 

 
Choć bardzo zimno jest na dworze,  
Choć śniegu dużo, aż po pas, 
Choć wszystko skute grubym lodem, 
On się nie boi, odwiedzi nas. 

 

 

„Jest taki dzień” – z rep. Czerwonych Gitar 

 
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 


