GRUDZIEŃ
TEMATYKA KOMPLEKSOWA
1.Jak być dobrym dla innych?
2.Boże Narodzenie
Piosenka: "Kolędnicy wędrownicy"
1. Kolędnicy wędrownicy z gwiazdą na patyku
Pogubili wszystkie nuty ze starych śpiewników
Kolędują na gitarze, rock n' rolla niosą w darze
Rock n' rolla niosą w darze,
Rock n' rolla niosą w darze,
Ref.: Rok, rok, rok, dobry rok.
Rok, rok, rok, dobry rok,
Dzieciątko z Betlejem do świata się śmieje
Światło, światło idzie w mrok!
2. Święty Józef nic nie mówi, tylko myśli sobie:
Znacznie ciszej na fujarkach grali pastuszkowie.
Ale trudno, niech już będzie, niech nam grają po kolędzie
Niech nam grają po kolędzie,
Niech nam grają po kolędzie .
3. Roztańczyły się anioły z wysokiego nieba,
Wszystkie tańczą rock n' rolla - Panie Boże przebacz,
Ale dzisiaj tak wesoło wszystkim ludziom i aniołom,
Wszystkim ludziom i aniołom,
Wszystkim ludziom i aniołom.

Wiersz: "Spotkanie z Mikołajem”
Już widzę Mikołaja,
poznaję go z daleka i wiem,
że właśnie dzisiaj na niego każdy czaka.
Przemierzył mil tysiące, by zostać z nami dzisiaj.
Prezenty ma dla Igi, Konrada i dla Rysia.
Ma serce pełne ciepła. I uśmiech dla każdego.
Dlatego niespodziankę, dziś mamy też dla niego.

Piosenka: "Rodzinne święta"
1.Pierwsza gwiazdka Wigilię rozpoczyna.
Już przy stole zbiera się rodzina.
Jest opłatek, biały obrus, pod nim siano
I choinka przystrojona rano.
Ref. Księżyc gwiazdkę zapalił na niebie,
A my wszyscy uśmiechamy się do siebie.
Takie chwile każdy pamięta,
Najpiękniejsze rodzinne święta.
2. Babcia wnukom historię przypomina,
O Betlejem, gdzie Maria rodzi syna.
Mama z tatą wnoszą pyszny barszcz z uszkami,
a choinka pachnie piernikami.
3. Śnieżny puszek otulił wszystkie drzewa.
Anioł w bieli swą kolędę śpiewa.
I choć coraz zimniej robi się na dworze,
w naszych sercach cieplej być nie może.

Wiersz: "Choinka"
W kącie naszej sali pięknie przystrojona,
panna choineczka uśmiecha się do nas.
Na niej bańki, łańcuch ,lampki kolorowe.
Gwiazdeczki prześliczne, złocone bajkowe.
Na jednej Gałązce piernikowe ludki,
a na innej siedzą małe krasnoludki.
Pajacyk, kogucik, maleńkie serduszka,
chrupiące ciasteczka, pachnące jabłuszka.
Wkoło tańczą dzieci, kolędy śpiewają,
na choince świecidełka radośnie wieszają.

