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VII – „Krasnale” 6 - latki: 
 

Bloki tematyczne 
 

1. Jak wyglądał świat przed milionami 
lat. 

2. Idzie zima ze śniegiem 
3. Idą Święta 

 

 

Piosenka do zapamiętania: 
 
Nadchodzi niezwykły czas 
 
1.Kiedy świat zatrzymuje się na kilka dni, 
gdy choinka w salonie przybrana lśni, 
gdy kolędy pod nosem nuci każdy z nas, 
wtedy wiesz, że nadchodzi niezwykły czas. 
 
Kiedy czekasz, by usłyszeć Mikołaja krok, 
gdy za oknem już szybciej zapada zmrok, 
gdy z radości uśmiecha się każdy z nas, 
wtedy wiesz, że nadchodzi niezwykły czas. 
 
 
Ref. Boże Narodzenie, trochę ciepła w środku zimy, 
Boże Narodzenie, pośród bliskich i rodziny. 
Boże Narodzenie, czas, gdy cuda się zdarzają, 
Boże Narodzenie, wszyscy miłość w sercach mają. 
Jezus się narodził, więc wesoło zaśpiewamy, 
Radość i nadzieję dziś w prezencie światu damy. 
Jezus się narodził, więc wesoło zaśpiewamy, 
radość i nadzieję dziś w prezencie światu damy. 
 
 
2.Kiedy kolęd rozbrzmiewa dobrze znany ton, 
gdy piernikiem od rana pachnie cały dom, 
gdy choinka swym blaskiem przyciąga nas, 



wtedy wiesz, że nadchodzi niezwykły czas. 
 
Kiedy czekasz, aż spadnie mokry, biały śnieg, 
gdy rodzina z dalekich stron zjeżdża się, 
gdy życzenia najlepsze składa każdy z nas, 
wtedy wiesz, że nadchodzi niezwykły czas.  
 
 
 Ref. Boże Narodzenie, trochę ciepła w środku zimy…. 

 
Zajęcia z języka angielskiego 

 
Bloki tematyczne: 

1. Toys 
2. Family 
3. Christmas vocabulary 
4. Christmas carols 

 
Słówka do zapamiętania:  
 
Toys  - doll, ball, train, plane, teddy bear 

      Family -  mummy, daddy, grandma, grandpa, sister, brother, baby 
Christmas vocabulary -  Christmas tree, angel, star, Santa Claus, 
 
Piosenka do zapamiętania: 

„Santa’s Sack” 

What’s in the sack? 

I can’t see. 

What’s in the sack? 

You tell me. 

Put your hand in and try to quess. 

Do you know? Do you know? 

Yes, yes, yes! 

It’s a doll, it’s a doll 

A pretty, little doll.  ( car, train, ball) 



 

 
Piosenka do zapamiętania: 
“ It’s a Christmas Song” 
 
Ding-dong, ding-dong 
It’s a Christmas song. 
What a jolly time, 
Merry Christmas everyone! 
 
We decorate the Christmas tree. 
We decorate the Christmas tree. 
 
Ding-dong, ding-dong 
It’s a Christmas song. 
 
We bake the sweetest gingerbread. 
We bake the sweetest gingerbread. 
 
Ding-dong, ding-dong 
It’s a Christmas song. 
 
We give each other some presents. 
We give each other some presents. 
 
Ding-dong, ding-dong 
It’s a Christmas song. 
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