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Słowa i zwroty, które pojawią się na spotkaniach w GRUDNIU: 
 
Powitanie – piosenka 

 

Hello, reindeer.  

Hello, snowman.  

Hello, Santa.  

Happy holidays. 

Happy holidays.  

Merry Christmas, everyone 

Let's sing it once again. 

 

Zwroty i wyrażenia: 

 

Hello, Reindeer – witaj reniferze 

Hello, showman – witaj bałwanku 

Hello, Santa – witaj Święty Mikołaju 

Happy holidays – wesołych świąt 

Merry Christmas, everyone – wesołych świąt 

wszystkim 

Let's sing it once again – zaśpiewajmy jeszcze 

raz 

 

I’m A Little Snowman  - piosenka  

 

I'm a little snowman, look at me.  

These are my buttons, 1 2 3. 

These are my eyes and this is my nose.  

I wear a hat and scarf. Brrr...it's cold! 

 

Zwroty i wyrażenia: 

 

I'm a little snowman, look at me – jestem małym 

bałwankiem, spójrz na mnie 

These are my buttons – to są moje guziki 

These are my eyes and this is my nose – to są 

moje oczy i to jest mój nos 

I wear a hat and scarf – ja noszę czapkę i szalik 

It's cold – jest zimno 

 

Good Bye! Song 

 

Goodbye, snowman. 

Goodbye, reindeer. 

Goodbye, Santa. 

Happy holidays. 

Happy holidays!  

We wish you a Merry Christmas. 

 

Zwroty i wyrażenia: 

 

Goodbye, snowman – żegnaj bałwanku 

Goodbye, Reindeer – żegnaj reniferze 

Goodbye, Santa – żegnaj Święty Mikołaju 

Happy holidays – wesołych świąt 

We wish you a Merry Christmas – życzymy Wam 

Wesołych Świąt 

 

Zwroty i wyrażenia programu 

przedszkolnego:  

 

CHRISTMAS TIME: Chritmas tree, star – 

choinka, gwiazda 

 

SANTA: Red hat, white beard, twinkle in his eye 

– czerwona czapka, biała broda, błysk w jego oku 

Santa is his name – Mikołaj to jego imię 

 

WINTER AND WITNER ANMALS: 

snowflake, snowball, snow, snowman, polar 

bear– śnieżynka, kulka ze śniegu, śnieg, 

bałwan, niedźwiedź polarny 
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SANTA – piosenka: 

 

Red hat, white beard, twinkle in his eye. 

Santa is his name-o. 

S-A-N-T-A 

S-A-N-T-A 

S-A-N-T-A 

And Santa is his name-o 

 

Zwroty i wyrażenia: 

 

Red hat, white beard, twinkle in his eye – 

czerwona czapka, biała broda, błysk w jego oku 

Santa is his name – Mikołaj to jego imię 

 

Snowflake – piosenka: 

 

Snowflake, snowflake, little snowflake. 

Little snowflake falling from the sky. 

Snowflake, snowflake, little snowflake. 

Falling, falling, falling, falling, falling, 

falling, falling, falling, falling... 

falling in my hand. 

Falling on my head. 

Falling on my nose. 

Falling in my hand. 

  

Zwroty i wyrażenia: 

 

Little snowflake falling from the sky – mała 

śnieżynka spada z nieba 

Falling in my hand – spada na moją rękę 

Falling on my head – spada na moją głowę 

Falling on my nose – spada na mój nos 

Falling in my hand – spada na moją dłoń 

 
 

 


