
 

JASEŁKA 

W grupie Złotych Rybek 

 

Opracowały: Justyna Świetlik-Bałon 

Małgorzata Kryszczak 

 

WIERSZ:        Jak co roku o tej porze 

                       Święta do nas się zbliżają 

                       Z tej okazji przedszkolaki 

                       Niespodzianki dla Was mają 

 

PIOSENKA: „JUŻ BLISKO KOLĘDA”:   („Miś i Margolcia” ) 

                          

1. Gdy w pokoju wyrośnie choinka,  

Łańcuszkami, bombkami zaświeci.  

 

Ref.: To znaczy, że już Święta,  

Że już blisko kolęda,  

Że Mikołaj przyjedzie do dzieci.  

Hej kolęda, kolęda.  

 

  

 

WIERSZ  (nauczycielka) :  Cała rzecz się w niebie działa: 

                                              Tam aniołki się zebrały 

                                              I o świętach rozprawiały 

 

PIOSENKA:   „Świąteczne aniołki”  

 
1 .Popatrz jak na szybach  

     mróz maluje wzorki.  

    A z nieba na ziemię wędrują aniołki. 2x  

 

Ref. Świąteczne aniołki,  wesołe aniołki  

         na chmurkach fikają koziołki,  

        fikają z radości,  że będziesz je gościć  

        na święta, na święta kolęda  

 

2.  Skrzydlate aniołki  

     fikają na chmurkach  

     czy to śnieżek leci, czy anielskie piórka. 2x  

 

Ref.  

 

 ANIOŁKI:   Nie mamy choinki na Święta, 

                         Bo nikt o nas nie pamięta, 

                         A choinka jest potrzebna, 

                        Bez niej smutne będą święta 

 

 



PIOSENKA:       „NIE MIAŁY ANIOŁKI CHOINKI NA ŚWIĘTA” 

1. Nie miały Aniołki choinki na święta,  

O choince dla nich nikt tam nie pamiętał.  

Popatrzyły się na siebie  

wywierciły dziurę w niebie  

 ho, ho, ho, ho, ho…  

 

2. Złapały za czubek najwyższą choinkę,  

Przywiązały do niej bardzo długą linkę  

i wciągnęły ją na górę,  

Przez tę dziurę, w niebie dziurę. 

                ho, ho, ho, ho, ho.. 

 

 

Wiersz na powitanie Świętego Mikołaja 

Cicho, cicho, słychać coś,              (dzieci  kładą  palec na usta ) 

Chyba jedzie ważny gość… 

Długą brodę wiatr kołysze            ( pokazują  długą brodę) 

Cicho, cicho już go słyszę!             ( nadsłuchują) 

  

Mikołaja powitajmy           

I piosenkę zaśpiewajmy!   

 
  

 PIOSENKA: „To Mikołaj”     ( W. Wywrocki,  G. Wywrocka ) 

    

1. Siwą brodę oraz wąsy ma 

I czerwony długi płaszcz. 

Czy już wiecie kto to może być? 

Czy już mogę spytać was? 

            

             Ref. To Mikołaj, Mikołaj 

                     Siwą brodę ma. 

                     To Mikołaj, Mikołaj 

                      Prezenty nam da 

  

2. A na plecach coś ciężkiego ma 

Chyba dźwiga jakiś skarb. 

Czy już wiecie co tam może być? 

Czy już mogę spytać was? 

  

PIOSENKA: „Prezenty od Mikołaja” 

słowa i muzyka: Katarzyna Kulikowska "Zabawy muzyczne" 

 

ref: Już z Laponii jedzie Mikołaj Święty, 

       na swych wielkich saniach wiezie prezenty. 

      Tralala, tralala, co Mikołaj w worku ma? bis 

1. Pierwszy prezent to laleczki, zapraszają do poleczki. 

2. Drugi prezent pajacyki, skaczą sobie w rytm muzyki. 

 



PIOSENKA:   „MIKOŁAJ I ELFY”  

1. Rozdzwoniły się dzwoneczki 

    pędzą renifery, 

    za saniami Mikołaja 

    małych sanek cztery. 

 

Ref. To wesołe elfy 

         na saneczkach małych mkną 

         chcą Mikołajowi pomóc 

         w tą Mikołajkową noc. 

         Dla każdego dziecka wiozą 

         prezent na saneczkach. 

         Czekają dzieci na prezenty cały rok. 

 

 

 WIERSZ (nauczycielka):    Na niebie pierwsza gwiazdka 

                                                 Za oknem śnieg się skrzy 

                                                 W ten wigilijny wieczór 

                                                 Kolęda niechaj brzmi 

 

  

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE Z RODZICAMI:  

      „Pójdźmy wszyscy do stajenki” 

      „Przybieżeli do Betlejem”   ( instrumenty: dziewczynki: janczary 

                                                                           chłopcy: bębenki 

 

 

 

 

 

 


