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Piosenki Maluszków  

 

„Zima, zima” 

Zima, zima, zima, pada, pada śnieg 

Jadę, jadę w świat sankami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Jaka pyszna sanna – parska raźno koń 

Śnieg rozbija kopytami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami  

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Zasypane pola – w śniegu cały świat  

Biała droga hen przed nami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami  

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń. 

 

 

 



 

 

„Mikołaju Święty” 

Siedzę cichuteńko  

patrzę na okienko  

poruszyły się zasłonki!  

chyba już go widzę!  

chyba już go słyszę, zabrzęczały  

jego sanek dzwonki 

Ref:  

Dzyń. Dzyń. Dzyń  

Mikołaju Święty  

Dzyń. Dzyń, Dzyń  

przynieś nam prezenty 

Co to? Co to? Co to?  

Kto to? Kto to? Kto to?  

Pan Mikołaj już się skrada  

Ojej! Ja się boję x2  

Ale bać się chyba nie wypada 

Ref:  

Dzyń, dzyń… 

 

 

 



 

Piosenki i wierszyki Średniaków 

 

Wierszyk dla Mikołaja 

Mikołaj to taki święty,   

co dzieciom przynosi prezenty. 

Przychodzi do nas nocą,  

gdy na niebie gwiazdki migoczą. 

Ma brodę siwą i wąs kręcony,  

Gruby brzuszek i płaszczyk czerwony. 

 

 

 

 



 

„Mikołaj pędzi” 

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. 

 

 



 

Piosenki Starszaków  

 
„O Dobrym Świętym (Mikołaju) „ 

Proszę o dwa  

Pudła klocków, które każdy już ma  

Brat bardzo chce mieć pluszowego lwa  

Tacie daj czas  

By odpoczął i przytulał wciąż nas  

Mamie daj uśmiech i formę do ciast  

Wierzymy, że ty  

O święty Mikołaju  

Przynosisz Dobro nam  

I mówisz „lubię dzielić się tym co mam” 

 Rozdajesz nam Nadzieje 

 By z Wiarą patrzeć w dal  

A Miłość to największy twój dar. 

 



 

 
 
„Święty Mikołaj” 
I ty, i ty, i ty, i ty możesz zostać Świętym Mikołajem 
I tym i tym i tym i tym co prezenty ludziom rozdaje. 
Prezenty i niespodzianki,  
pluszowe misie i układanki,  
a na dodatek planszowe gry,  
a może jakieś mp3. 
 
I ty, i ty, i ty, i ty możesz zostać Świętym Mikołajem 
I tym i tym i tym i tym co prezenty ludziom rozdaje. 
 
Mikołaj Święty zawsze pamięta  
o niespodziankach i o prezentach 
Ale najbardziej, ale najwięcej,  
ja czuje miłość i dobre serce. 
Cieszą się wszyscy, którzy dostają, 
a jeszcze bardziej Ci, którzy dają 
Cieszą się wszyscy, którzy dostają,  
a jeszcze bardziej Ci, którzy dają. 
 
I ty, i ty, i ty, i ty możesz zostać Świętym Mikołajem 
I tym i tym i tym i tym co prezenty ludziom rozdaje. 
 
Nie tylko w święta, nie tylko raz,  
przez cały rok, przez cały czas  
Nie tylko w święta, nie tylko raz,  
przez cały rok, przez cały czas 
 
Na na na na ... 
I ty, i ty, i ty, i ty… 

 
 



 
„Dzień jeden w roku”  

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. 

 

 

 



 

„Przybieżeli do Betlejem” 

Przybieżeli do Betlejem pasterze,  

Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. 

Chwała na wysokości,  

chwała na wysokości,  

a pokój na ziemi.  

Oddawali swe ukłony w pokorze  

Tobie z serca ochotnego, o Boże!  

Chwała na wysokości...   

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,  

Których oni nie słyszeli, jak żywi.  

Chwała na wysokości...   

 

 

 

 



 

 

3 - latki 

Piosenki: 

„Snowflake” Super Simple Songs 

„Hello reindeer” Super Simple Songs 

„The circle song” Maple Leaf Learning 

„Wheels on the bus color song” Mother Goose club 

„Open shut them” Super Simple Songs 

„Baby shark” Super Simple Songs 

„If you are happy” Super Simple Songs 

„How are you today?” Maple Leaf Learning 

„Go away” Super Simple Songs 

Słownictwo: head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose, happy, sad, 

angry, sleepy, scared, mommy, daddy, baby, grandma, grandpa, reindeer, 

snowman, Santa, snowflake, train, robot, rocket, teddy bear, walk, jump, fly, 

swim, fall down, monster, witch, ghost, black cat 

 



 

 

4 - latki 

„The Dancing Christmas Tree” KidsTV123 

„Hello Reindeer” Super Simple Songs 

„What do you want for Christmas” Super Simple Songs„ 

„Snowflake” Super Simple Songs 

„The circle song” Maple Leaf Learning 

„How’s The weather?” Super Simple Songs  

„Put on your shoes” Super Simple Songs 

„Wheels on the bus color song” Mother Goose club 

„Go away” Super Simple Songs 

Słownictwo: reindeer, snowman, Santa, snowflake, bell, Christmas tree , 

present, shoes, jacket, hat, scarf, rainy, snowy, sunny, windy, head, shoulders, 

knees, toes, eyes, ears, mouth ,nose, teddy bear, train, rocket, robot, walk, jump, 

fly, swim, fall down, monster, witch, ghost, skeleton, bat, spider, goblin 

 

 

 



 

 

5 - latki 

„What do you want for Christmas?” Super Simple Songs 

„Hello reindeer, goodbye snowman” Super Simple Songs 

„The dancing Christmas tree” KidsTV123 

„The circle song” Maple Leaf Learning 

„Santa shark” Super Simple Songs 

„Touch your head” Maple Leaf Learning 

„10 little elves” Super Simple Songs 

„Go away” Super Simple Songs 

„Go away spooky goblin” Super Simple Songs 

„Put on your shoes” Super Simple Songs 

„How’s the weather song” Maple Leaf Learning 

Podstawowe słownictwo: reindeer, snowman, Santa, snowflake, bell, elves, 

Christmas tree , present , sunny, stormy, windy, cloudy, hot, cold, rainy, train, 

rocket, teddy bear, robot, shoes, jacket, hat, scarf, skeleton, goblin, ghost, bat, 

witch, monster, spider, walk, jump, fly, swim, fall down 

 



 

 

Psycholog radzi… 

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY 

Porozumienie bez Przemocy uczy szacunku dla słowa, wymaga jego 

świadomego używania, sygnalizuje, jaką niesie ono siłę pozytywną lub 

destruktywną. Wielu dorosłych nie zdaje sobie sprawy, jak duże konsekwencje 

mogą mieć komunikaty kierowane do dziecka. Poniżej przedstawiamy kilka 

przykładów niewłaściwych komunikatów oraz komentarz, jaką informację 

przekazujemy dziecku za ich pośrednictwem.  

 „Czemu znowu nie robisz tego, co każę?!”  

Używanie słowa „ZNOWU” implikuje, że maluch zachowuje się w ten sposób 

bardzo często. Dorosły nie skupia się na danej sytuacji, tylko ją generalizuje. 

Taki sposób mówienia ma wywołać poczucie winy, sugeruje także, że dziecko 

nie dość się stara lub w ogóle się nie stara.  Nie jest to dobry punkt wyjścia do 

współpracy. Warto zwrócić uwagę, że dorosły przyjmuje w tej relacji pozycję 

osoby dominującej. Brak tutaj całego kontekstu oraz odniesienia do innych 

sytuacji, jeżeli jednak jest to norma i założenie wychowawcze, u większości 

dzieci wzbudzi opór i chęć przeciwstawienia się. Już sam sposób mówienia, 

który przyjmuje formę pytającą, jest nieprzyjazny, narzuca maluchowi 



konieczność tłumaczenia się. Wypowiedź tego typu nie zawiera wyraźnej 

wskazówki, co konkretnie dziecko ma zrobić. Zwróćmy uwagę, że komunikat: 

„Proszę załóż buty” brzmi zupełnie inaczej.  

 „Jesteś niegrzeczny. Sto razy Ci mówiłam/em, żebyś tam nie 

wchodził!” 

Jak już wspomniano, słowo „niegrzeczny” to etykietka. W takim komunikacie 

na pierwszy plan wysuwa się negatywna ocena dziecka. Jeżeli wypowiedzi tego 

typu często się powtarzają, maluch utwierdza się w przekonaniu, że jest 

niegrzeczny oraz rzeczywiście zaczyna się w ten sposób zachowywać. Dorosły 

działa więc na swoją niekorzyść, raniąc zarazem podopiecznego. Słowo 

„niegrzeczny” jest bardzo niekonkretne, a przy tym stygmatyzujące. Maluch 

powinien dostać konkretną informację, co ma (a nie, czego nie ma) robić. Na 

przykład „Zejdź z tej szafki”. 

 „Wstyd ! Taki duży chłopiec i płacze!” 

Niedopuszczalne są wszelkiego rodzaju komunikaty, w których dziecko jest 

zawstydzone. Skutkują one tym, że maluch zamyka się w sobie, czuje się 

nieadekwatny, zyskuje przekonanie, że nie spełnia oczekiwań tak ważnej dla 

niego osoby dorosłej, co sprawia, że cierpi. Niewykluczone, że dziecko być 

może przestanie płakać, po prostu tłumiąc emocje. U niektórych wywoła to 

jeszcze większy napad płaczu. Dziecko ma prawo do przeżywania zarówno 

radości, jak i złości, smutku, itd. Zadaniem opiekuna jest towarzyszenie dziecku 

w tym, co ono przeżywa. Warto zwrócić uwagę na kontekst kulturowy tej 

wypowiedzi: duży chłopiec nie ma prawa płakać. To prosta droga, żeby odciąć 

dziecko od przeżywanych emocji.  

 

 



 

 

 

W tym magicznym okresie Świąt Bożego Narodzenia życzymy 

świąt białych i pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod 

butami, pełnych czarów, radości i piękna, spędzonych w ciepłej, 

rodzinnej atmosferze. 

Kadra Przedszkola Gedanensis życzy Państwu: 

Wesołych Świąt i wszystkiego dobrego w Nowym Roku!  
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