
Tematyka tygodniowa na miesiąc grudzień 

1. Tu rosły paprocie 

2. Nadchodzi zima 

3. Idą święta 

4. W świątecznym nastroju 

5. W oczekiwaniu na Nowy Rok 

 

 

„Szczypawka” – wiersz  
Czy wiesz, że zima jest jak szczypawka? 

Myk! Za kołnierzyk, hop! Do rękawka. 
Ugryzie w nochal, poszczypie w uszko, 
buzie przyprószy śnieżną poduszką. 
Maluje wszystkim piękne rumieoce, 
na sankach jeździ w białej sukience, 
wciąż lepi śnieżki, grube bałwanki, 
kotom na wąsach wiesza firanki. 
Zima zaprasza wszystkich na łyżwy: 
dzieci, dorosłych, mopsy i wyżły, 
a gdy przychodzi pora na narty, 
szusują z góry pudle i charty! 

W zimie królują kulig i sanki, 
orły na śniegu, w zaspach hulanki, 
ale nim serca ogrzeją święta, 
ubierz się ciepło i zapamiętaj: 
kurtka i szalik, 
dwie rękawiczki, 
grube skarpety, 
sweter nordycki, 
buty z kożuszkiem, 
z polaru czapka 

i nie uszczypnie zima szczypawka! 

 

 

 

 



„Bosy pastuszek” – pastorałka  

Był pastuszek bosy, na fujarce grał, 

w górach pasał owce i w szałasie spał. 

Nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli 

obudzili go gdy spał, gdy spał. 

Obudzili go gdy spał, gdy spał. 

 

Dziś do Betlejem trzeba nocą iść, 

bo narodzenia czas wypełnił dni, 

tam gdzie stajenka razem z bydlątkami 

leży dzieciąteczko i na sianku śpi. 

Świat na to czekał wiele już lat 

i narodzenia dziś wita czas, 

biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie, 

na niebie pierwszej gwiazdy blask,  

na niebie pierwszej gwiazdy blask. 

 

Był pastuszek bosy, zimne nóżki miał, 

ale dobry anioł piękne butki dał. 

Wziął pastuszek owce, pobiegł 

tak jak wiatr przed siebie, 

a na niebie blask od gwiazd, od gwiazd. 

A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd. 

 

Dziś do Betlejem trzeba nocą iść, 

bo narodzenia czas wypełnił dni, 

tam gdzie stajenka razem z bydlątkami 

leży dzieciąteczko i na sianku śpi. 

Świat na to czekał wiele już lat 

i narodzenia dziś wita czas, 

biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie, 

na niebie pierwszej gwiazdy blask, 

na niebie pierwszej gwiazdy blask. 

 


