
WIERSZ 

„Spotkanie z choinką” B. Lewandowska 

Wczoraj rosłaś na polanie, 

dzisiaj przyszłaś do nas. 

Jakie miłe to spotkanie, 

choinko zielona! 

  

Jeszcze między gałązkami 

został świergot ptaków.... 

Teraz my ci zaśpiewamy, 

Słuchaj przedszkolaków! 

  

Powiesimy świecidełka 

i wydmuszki z jajek, 

żebyś była taka piękna, 

jak królewna z bajek. 

 

 

 

 

 

 



PIOSENKA 

„Gore gwiazda Jezusowi” 

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku 

Józef z Marią asystują przy boku, przy boku 

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 

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 obiegli, obiegli 

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 

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 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła 

Stąd wesele i pociecha zstąpiła, zstąpiła 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku 

Józef z Panną asystują przy boku, przy boku 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 


