Zimné básničky a pesničky
Zimné básničky

Mikuláš
Už som o tom uvažoval toľko ráz,
kde parkuje so saňami Mikuláš.
Všetky strechy zasnežené sú ľadové,
stačí krok a nešťastie je hotové.
Žeby zastal na trávniku za rohom?
A štveral sa do komína s batohom?
Na ulici zaváňa to nehodou,
tak sa pýtam, neviete to náhodou?

Mikuláš je kúzelník,

Ďakujeme, Mikuláš,

darčeky nám vykúzli,

za tie krásne chvíle,

ale iba pre takých,

za darčeky od teba,

čo neboli cez rok zlý.

za úsmevy milé.
Stretneme sa o rok zas,
Príď, Mikuláš, medzi nás.

Vianoce
Sneh sa sype z neba ako biely prach.
Zaspievajme Jezuliatku v jasličkách.
A ty nám, hviezda, pekne svieť,
nech je na Vianoce šťastný celý svet.

Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí.
Na stromčeku sviečky svietia,
šťastím žiaria deti.
Starý rok už odchádza a nový ide za ním,
nech nám radosť prináša, to je našim prianím.

Po jeseni príde zima, všetky farby vybielila.
Svet sa snehom ligoce, o chvíľu sú Vianoce.

Stromček v strede izbičky,

Na Vianoce stojím v izbe.

pod ním samé balíčky.

Poznáte ma celkom iste.

Pre koho?

Na vetvičkách zvončeky,

Pre ocinkov, mamičky,

okolo mňa darčeky.

pre starkých aj detičky.

Zima
Aha, aha, sneh von padá.

Biela zima, modré mrazy,

Biela je už ulica.

Snehuliačik, čo ťa mrazí?

Hoj, nech ho len hodne spadne,

Hoď si kabát na seba!

bude dobrá sanica!

Mne a zima? Aleba!

Poďte chlapci, berte sánky,

Nič krajšieho pre mňa nieto,

pre nás mrazu, zimy niet!

Zima- to je moje leto.

Hoj, dnes je náš každý kopec,

Modrá zima, biely sneh,

dneska je náš celý svet!

sánkovačka, detský smiech.

Zimné pesničky
Bim- bam- bom
Bim- bam, bim- bam, spadla vločka snehová,
bim- bam, bim- bam, zobudila medveďa.
Vstávaj, medveď, bim- bam- bom,
zober sánky a poď von!
Medveď sa však naľakal,
že on veru privčas vstal,
obrátil sa, zavrel dom a ďalej spal,
bim- bam- bom.
Jedlička
Vyrastala jedlička v lese na lúčke,
v zime mala ihličie v striebre celučké.
Na šuškách jej cencúle z ľadu vyzváňali
a snehový pláštik jej nežné pliecka halil.
Obliekli sme jedličke nové krásne šaty,
na jej hustom ihličí trblet, jagot zlatý.
Začalo sa veselie, spev a tanec samý,
ako sa ti jedlička páči medzi nami?
Mikuláš
Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku,
zlož tú svoju plnú nôšku, daj nám z darov tvojich trošku.
Či koníčka medového, či koláčka makového,
veď ty, strýčko Mikuláš, veľa darov pre nás máš.

Vĺčik na lyžiach
Padá sniežik, biely sniežik, noc i deň, noc i deň,
prikryl polia, prikryl lúky, prikryl zem, prikryl zem.
Podvečer sa prikradol vlk nezdárny, nezdárny.
Ukradol si krásne lyže v horárni, horárni.

Hore brehom, dolu brehom, ach- ich- ach, ach- ich- ach,
lieta vĺčik divo sem- tam na lyžiach, na lyžiach.
Zrazu havran na svrčine zakrákal, zakrákal,
naľakal sa smelý lyžiar strašiaka, strašiaka.
Zobzeral sa za havranom zmotaný, zmotaný,
zosypal sa dolu hlavou do jamy, do jamy.

Ligotaj sa jedlička
Ligotaj sa jedlička,
sypem hviezdy z malíčka.
Ako nebo z čiernej misky,
Ježiškovi do kolísky.
A ostatným na líčka,
ligotaj sa jedlička.
Nech sa všetko ligoce,
máme šťastné Vianoce.

Ligotaj sa jedlička
ako detské očičká,
keď odviažu zlatú stužku
z vianočného balíčka.
Ligotaj sa jedlička
Ježiško je v jasličkách,
svieti nad ním aj nad nami
rozjasaná hviezdička.
Ľudové piesne
Čie je to dievčatko
Čie je to, dievčatko na tom vŕšku,
má ono gombičky na kožúšku.
Čie že je to, moje je to, chodil som ja za ňou celé leto.
Dal som jej peniažky na čižmičky,
ona si kúpila pantofličky.
Nekupuj to, drahé je to, nie je to na zimu, len na leto.
Keď so bol maličký pacholíček,
stúpil mi koníček na malíček.
Ach, bože môj, jak to bolí, už sa mi malíček nezahojí.
Anička, dušička
Anička, dušička, poď si ku mne hopkať,
kúpim ti čižmičky, ej, čo ti budú klopkať.
Anička, dušička, nechoď do hajíčka,

uštipne ťa hadík, ej, lebo jašterička.

Vianočné koledy
Do hory, do lesa
Do hory do lesa, valasi, či horí v to našom salaši,
radosť veľká sa zjavuje, čo tento svet potešuje,
kráčajte bratkovia k jasličkám, aby ste zjavili všetko nám.
Štedrý večer nastal
Štedrý večer nastal, Štedrý večer nastal,
koledy prichystal, koledy prichystal.
Dobrá mamko, vstaňte, dobrá mamko vstaňte,
koledy nám dajte, koledy nám dajte.
Dobrá mamka vstala, dobrá mamka vstala,
koledy nám dala, koledy nám dala.
Šťastie, zdravie
Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám,
či ste starí, lebo deti, nezáleží nám.
Zďaleka sa berieme, novinu vám nesieme,
čo sa stalo dnešnej noci v meste Betléme.
Narodil sa chlapček malý, posiela nás k vám,
aby ste mu niečo dali, zaniesť mu to mám.
Chlebík, ten už nechce brať, bo ho nakŕmila mať,
radšej toliar lebo dukát ráčte mu poslať.

Prosím pekne, odbavte nás, nieto času stáť,
veď nás treba do Betléma ísť ho kolísať.
On je veľmi bohatý, všetko štedro odplatí,
uložte si k nemu poklad, tam sa nestratí.

