
TEGO SIĘ UCZYMY W GRUDNIU 
 

 

„Idzie, idzie Mikołaj” 

Piosenka z użyciem znaków 

PJM 

 

Idzie, idzie Mikołaj, 

Idzie: tup, tup, tup! 

Niesie, niesie prezenty, 

Słychać: stuk, stuk, stuk! 

 

Co to? Co to? Może klocki? 

Co to? Co to? Może miś? 

Co to? Co to? Może lalka? 

Dowiesz się już dziś! 

 

Dzień dobry, dzień dobry, 

Witaj pośród nas! 

Jesteśmy ciekawi, 

Co w tym worku masz. 

 

Mikołaju, Mikołaju, 

Usiądź sobie pośród nas. 

Mikołaju, Mikołaju 

Na prezenty czas. 

 

„Każdy może zostać Świętym 
Mikołajem”-wiersz 

 
Wszystkie dzieci, jak co roku przed 

Świętami, 
Zasypują Mikołaja dom listami. 

Proszą grzecznie i uprzejmie, aby 
Święty 

Pod choinkę przyniósł piękne im 
prezenty. 

Lecz dopóki pierwsza gwiazdka nie 
zamruga, 

Wkoło dzieją się na co dzień istne cuda. 
Mama piecze im pierniczki oraz ciasta, 
Tata niesie smakołyki prosto z miasta. 

A gdy śniegu cała górka usypana 
Idą razem, by ulepić gdzieś bałwana…. 

„Płatek śniegu”- piosenka 
Płatek, płatek, płatek śniegu, 

Płatek śniegu z nieba, z nieba spadł. 
Płatek, płatek, płatek śniegu, 
Płatek śniegu leci, leci, leci, 

Siadł na mojej głowie. 
 

Płatek, płatek, płatek śniegu, 
Płatek śniegu z nieba, z nieba spadł. 

Płatek, płatek, płatek śniegu, 
Płatek śniegu leci, leci, leci, 

Siadł na moim nosie. 
Płatek, płatek, płatek śniegu, 

Płatek śniegu z nieba, z nieba spadł. 
Płatek, płatek, płatek śniegu, 

„Spotkanie z Zimą”- wiersz 
Spotkałam się z Zimą 
W scenerii zimowej. 

Była w białym płaszczu 
I koronie lodowej. 

Malowała szronem 
Dookoła wszystko. 

Sypała białym śniegiem 
I zrobiła lodowisko. 
Rozdawała wokół 
Sopelki lodowe, 

Szaliki rękawiczki 
I ciepłe czapki na głowę. 



Płatek śniegu leci, leci, leci, 
Siadł na mojej ręce, 

Na mojej głowie, 
Na moim nosie, na mojej ręce. 

 
 

„Praczki”-piosenka 
 

Tu lewą mam rączkę,  tu prawą mam, 
jak praczki pracują pokażę ja wam: 
Tak piorą, tak piorą przez cały boży 

dzień. (2x)  
Wieszają, wieszają przez cały boży 

dzień. (2x) 
Prasują , prasują przez cały boży dzień. 

(2x) 
Składają, składają przez cały boży 

dzień. (2x) 
Tańcują, tańcują przez cały boży dzień. 

(2x) 
 
 
 

„Cicha noc”- kolęda z użyciem 
znaków języka migowego  

 
Cicha noc, święta noc, 

Pokój niesie ludziom wszem, 
A u żłóbka Matka Święta 

Czuwa sama uśmiechnięta 
Nad dzieciątka snem, 
Nad dzieciątka snem. 

 
Cicha noc, święta noc, 

Pastuszkowie od swych trzód 
Biegną wielce zadziwieni 
Za anielskim głosem pieni 

Gdzie się spełnił cud, 
Gdzie się spełnił cud. 

 

„Cztery żywioły”- wiersz Olga 
Adamowicz 

 
Cztery żywioły na świecie mamy 

i już za chwilkę wszystkie je poznamy. 
Żyć bez nich się nie da, bywają 

zakazem 
są nam bardzo potrzebne i 
niebezpieczne zarazem. 

Woda – to dla człowieka latem ochłoda 
i do kąpieli i też do picia. 

Potrzebna także do codziennego życia. 
Lecz w nadmiernych ilościach woda 

groźna bywa. 
W czasie powodzi cały dorobek ludzki 

porywa. 
A gdy znów susza i wody potrzeba. 
Ludzie czekają na kropelki z nieba. 
Ogień – jest potrzebny kiedy mróz i 

zima. 
Ogień jest cieplejszy bardziej niż 

pierzyna. 
Mimo tego iż ogień dużo ciepła nam 

daje. 
Chwila nieuwagi i pożar powstaje. 

Z ogniem należy ostrożnie się 
obchodzić! 

Bez zgody rodzica do niego nie 
podchodzić. 

Ziemia - po której stąpają nasze nogi. 
Nie potrzebuje pięknej podłogi. 
Wszytko co na niej żyje i co się 

znajduje. 
Ludzkie serca niezmiernie raduje 

i kiedy ludzie się tego nie spodziewają. 
Trzęsienia ziemi się pojawiają. 

Powietrze – którym na co dzień 
oddychamy. 

Wpuszczamy go do domu gdy okna 
otwieramy. 

W powietrzu różne zapachy 
wyczuwamy. 

Gdyż zmysł węchu wszyscy posiadamy. 
Lecz paląc w piecach powietrze 



zanieczyszczamy 
przez co chorujemy, gorzej się czujemy. 
Powodując smog wiecie co nas czeka? 
Zatruwamy zdrowie i życie człowieka! 

Największa na świecie powstaje 
zagłada 

gdy nadchodzą tajfuny, potężne 
tornada. 

To ogromna kolumna powietrza wirująca 
różne rozmiary osiągająca. 

Zatem od dziś żywioły już znamy 
i wszyscy je wymienić zdołamy! 

  
 

 


