
 

 

 

TAŃCOWAŁA JESIEŃ 
 

1. Tańcowała jesień 

w lesie zamaszyście. 

Żółte, rude i brązowe 

z drzew zrywała liście. 

 

ref: Tańcowała jesień, 

kolorowa jesień. 

2 .Postrącała w parku 

żołędzie, kasztany, 

rozrzuciła na trawniku 

liśćmi przysypanym. 

 

3. W sadzie, razem z deszczem, 

jabłek, gruszek nazrywała, 

lecz jej mało jeszcze. 

 

4. Z wiatrem się kłóciła, 

darła białe chmury, 

aż się słońce obudziło 

i wyjrzało z góry. 

 

 

 

 



 

 

 

RUDA WIEWIÓRECZKA 
 

1. Ruda wiewióreczka 

po sosence mknie, 

Ruda wiewóreczko, 

mocno trzymaj się! 

Skik! Skik! Znika w mig. 

Mocno trzymaj się! 

 

2. Leśna wiewióreczka 

juz ucieka w las. 

Leśna wiewióreczko, 

nie opuszczaj nas! 

Skik! Skik! znika w mig. 

Nie opuszczaj nas! 

 

„JESIEŃ” 

1. Gdy jesień znowu zawita 

na łące, w lesie i w polu, 

wszędzie jest kolorowo, 

także u nas, w przedszkolu. 

 

Ref.: Jesień, jesień, chodź do nas, 

jesień, jesień, bądź wśród nas. 

Jesień, jesień, chodź do nas, 

zostań pośród nas. 



 

 

 

2. Gdy jesień u nas zagości, 

kolorem świat pomaluje, 

wicher w polu zatańczy 

i z nami tak zawtóruje. 

 

Ref.: Jesień, jesień, chodź do nas, 

 

3. Jesieni czas się pokłonić 

i z deszczem walca zatańczyć, 

liśćmi kosze ustroić, 

lata czas już zakończyć. 

 

Ref.: Jesień, jesień, chodź do nas, 

 

 

DOLA PARASOLA 
 

1.Stał parasol koło ściany, 

Przekrzywiony, zapłakany, 

Chlip, chlip, chlap.(bis) 

Nos drewniany wygiął w rurkę, 

A łzy w koło ciekną ciurkiem, 

Ciap, kap, ciap.(bis) 

 

Ref: Chlip, chlip, chlap, 

Ciap, kap, ciap.(bis) 

 

 



 

 

 

2.Wycieraczka rzekła "Panie 

Kiedyż wreszcie pan przestanie” 

Chlip, chlip, chlap. (bis) 

"Gdy pan płakać chce nad sobą, 

To już na mnie , a nie obok” 

Ciap, kap, ciap.(bis) 

 

Ref: Chlip, chlip, chlap…. 

Ciap, kap, ciap. (bis) 

 

3."Dzisiaj słota, kapuśniaczek, 

Nie dziwota, że popłaczę". 

Chlip, chlip, chlap (bis). 

Nosa wytrzeć też nie mogę, 

Muszę płakać na podłogę. 

Ciap, kap, ciap. (bis) 

 

Ref: Chlip, chlip, chlap… 

 

4."W każdą pluchę, zawieruchę, 

Nie ma na mnie nitki suchej” 

Chlip, chlip, chlap (bis) 

"Potem w kącie stoję co dzień, 

Chciałbym wyjść przy pogodzie” 

Klap, klap, klap (bis) 

 



 

 

 

KOLĘDA WŚRÓD NOCNEJ CISZY 
 

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 

wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. 

 

czem prędzej się wybierajcie, 

do Betlejem pośpieszajcie 

przywitać Pana. 

 

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie 

z wszystkimi znaki, danymi sobie. 

 

Jako Bogu cześć Mu dali, 

a witając zawołali 

z wielkiej radości, z wielkiej radości 

 

KOLĘDA:  DZISIAJ W BETLEJEM 
 

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem 

wesoła nowina, 

że Panna czysta, że Panna czysta 

porodziła Syna. 

 

Chrystus się rodzi, 

nas oswobodzi, 

Anieli grają, 

króle witają, 



 

 

 

pasterze śpiewają, 

bydlęta klękają, 

cuda, cuda ogłaszają. X2 

 

2. Maryja Panna, Maryja Panna 

Dzieciątko piastuje, 

i Józef Święty, i Józef Święty 

Ono pielęgnuje. 

 

Chrystus się rodzi, 

nas oswobodzi, 

Anieli grają, 

króle witają, 

pasterze śpiewają, 

bydlęta klękają, 

cuda, cuda ogłaszają.x2 

 

W STAREJ SZOPCE ZA ŻŁÓBECZKIEM 
 

W starej szopce, za żłóbeczkiem, mały świerszczyk sobie spał. 

Kiedy Jezus się obudził, świerszczyk cichusieńko grał… 

Ref.     Cyt, cyt, cyt, cyt, aaa…. 

Cyt, cyt, cyt, Małemu grał. /bis/ 

 

W suchym sianku za stajenką polna myszka norkę ma. 

Kiedy Jezus się obudził, tak cichutko śpiewała… 



 

 

 

Ref.     Pi, pi, pi, piii, aaa…. 

Pi, pi, pi, tak śpiewała. /bis/ 

 

Ciemno, cicho dookoła, tylko świerszczyk pięknie gra. 

Mała myszka popiskuje: śpij Jezusku, aaa…. 

Ref.     Cy, cy, cy, cyyy, Aaaa… 

Cyt, cyt cyt, cyt, śpij Jezu, śpij…./bis/ 

 

LULAJŻE JEZUNIU 

1.Lulajże, Jezuniu, moja perełko, 

Lulaj, ulubione me pieścidełko. 

 

Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj, 

A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj. 

 

2.Zamknijże znużone płaczem powieczki, 

Utulże zemdlone łkaniem usteczki. 

 

Lulajże, Jezuniu... 

 

 

GORE GWIAZDA JEZUSOWI 
Gore gwiazda Jezusowi w obłoku.w obłoku 

Józef z Marią asystują przy boku, przy boku 

 

Ref.: 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 



 

 

 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie 

Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie 

 

Ref.: 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

 

Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli 

W koło szopę o północy oblegli , oblegli 

 

Ref.: 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

 

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy , te dziwy 

Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi 

 

Ref.: 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 



 

 

 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

 

Anioł Pański kuranciki, wycina, wycina 

Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna 

 

Ref.: 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

 

NIE PŁACZ, JEZU 
 

1. Malusieńki Jezus 

w twardym żłóbku spał. 

głodny i zmarznięty, 

przez sen cicho łkał. 

 

Ref: Nie płacz Jezu, 

my Ci zaśpiewamy, 

nie płacz Jezu, 

pięknie Ci zagramy. /bis 

 

2. Jezus się obudził, 

bo usłyszał śpiew, 



 

 

 

gdy zobaczył dzieci, 

to uśmiechnął się. 

 

Ref: Nie płacz Jezu... 

 

ZŁOTA GWIAZDKA 
 

1. Ciemno, cicho dookoła 

w ten świąteczny czas, 

tylko gwiazdka na niebiosach 

gdzieś prowadzi nas. 

 

Ref. Gdzie nas wołasz złota gwiazdko, 

gdzie nam każesz iść? 

Do Betlejem, gdzie dziś z nieba 

przyszedł Boży syn. 

 

2. Ciemno cicho dookoła 

tylko gwiazdki blask, 

do ubogiej stajeneczki 

dziś prowadzi nas. 

 

Ref. Gwiazdko złota, lśnij tak jasno, 

by nie zbłądził nikt, 

w długiej drodze do Betlejem 

tam, gdzie Boży syn 

 



 

 

 

GDZIE TY MIESZKASZ, MAŁY JEZU? 
 

1.Ja do Ciebie mały Jezu muszę znaleźć drogę, 

Gdzie ty mieszkasz, kto mi powie, w Gdańsku czy w Krakowie? 

La, li, la, li, la... gdzie Ty mieszkasz, gdzie? 

La, li, la, li, li.... Powiedz mi. 

 

2. Słucham jak mój zegar mruczy, lecz nic nie rozumiem, 

może jesteś mały Jezu gdzieś w ulicznym tłumie? 

La, li, la, li, la... gdzie Ty mieszkasz, gdzie? 

La, li, la, li, li.... Powiedz mi. 

 

3. Może jesteś tu za oknem, gdzie bielutkie listki? 

Może się zapytam mamy, mama wie o wszystkim... 

La, li, la, li, la... mama wszystko wie... 

La, li, la, li, li.... powie mi... 

 

4. Wiem już dobrze, mały Jezu gdzie mieszkanie Twoje, 

Tam w Betlejem dawno temu, dzisiaj w sercu moim... 

La, li, la, li, la... wiem gdzie mieszkasz, wiem... 

La, li, la, li, li.... w sercu mym... 

 

 

 

 

 



 

 

 

KOLĘDA: CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC 
 

Cicha noc, święta noc, 

pokój niesie ludziom wszem 

a u żłobka Matka Święta 

czuwa sama uśmiechnięta, 

nad Dzieciątka snem. 

Cicha noc, święta noc, 

pastuszkowie od swych trzód 

biegną wielce zadziwieni, 

za anielskim głosem pieni, 

gdzie się spełnił cud. 

 

KOLĘDA: W ŻŁOBIE LEŻY... 
 

W żłobie leży, któż pobieży 

Kolędować Małemu? 

Jezusowi, Chrystusowi, 

Dziś nam narodzonemu? 

 

Pastuszkowie przybywajcie, 

Jemu wdzięcznie przygrywajcie, 

Jako Panu naszemu. 

 


