
PIOSENKI: 

Working in a Coal Mine	

Workin' in the coal mine 
Goin' down, down, down 
Workin' in a coal mine 

Oops, about to slip down 
Workin' in a coal mine 

Goin' down down, down 
Workin' in a coal mine 

Oops, about to slip down 

Five o'clock in the mornin' 
I'm already up and gone 

Lord, I'm so tired 
How long can this go on? 

Daddy, workin' in the coal mine 
Goin' down, down, down 
Workin' in a coal mine 

Oops, about to slip down 
Workin' in a coal mine 

Goin' down, down, down 
Workin' in a coal mine 

Oops, about to slip down 

'Course I make a little money 
Haulin' coal by the ton 

But when Saturday rolls around 
I'm too tired for havin' fun 

Too tired for havin', I'm just workin' in the coal mine 
Goin' down, down, down 
Workin' in a coal mine 

Oops, about to slip down 
Workin' in a coal mine 

Goin' down, down, down 
Workin' in a coal mine 

Oops, about to slip down 

Lord I'm so tired 
How long can this go on? 

Daddy, workin' in the coal mine 
Goin' down, down, down 
Workin' in a coal mine 

Oops, about to slip down 
Workin' in a coal mine 

Goin' down, down, down 



Workin' in a coal mine 
Oops, about to slip down 

Domowe smoki 

1. Szur, szur, szur, mru, mru, mru, szur, szur, szur. 

Wolno sunie po podłodze, cicho mruczy, warczy, 

czasem prycha, lecz pracuje, ile sił mu starczy. 

Czy to zwierz? Czy to smok? 

Łyka kurz cały rok. 

W każdy kąt wsadza nos, 

to odkurzacza los! 

2. Stoi w kuchni na podłodze, 

cicho mruczy, warczy, wszystko mrozi i pracuje, 

ile sił mu starczy. 

Czy to zwierz? Czy to smok?  

Głodny przez cały rok. 

Masło, ser, mleko, sos. 

To lodówki los. 

3. Biała skrzynka z wielkim okiem, 

cicho mruczy, warczy, 

jest w łazience i pracuje, ile sił jej starczy. 

Czy to zwierz? Czy to smok? 

Zwalcza brud cały rok. 

To nie smok ani zwierz! 

Syp proszek – w pralce pierz! 

 

Choinka zielona 

Choinka, Choinka, choinka zielona,  
z zielonego lasu przyszła tutaj do nas. 

A z nią wszystkie leśne ludki,  
ptaszki, żabki, krasnoludki,  
przyszły tutaj do nas wesoło! 

Choinka, choinka przybrana w słodycze  
szczęśliwego roku wszystkim dzieciom życzy. 



A z nią wszystkie leśne ludki,  
ptaszki, żabki, krasnoludki,  

wszystkie dzieciom życzą wesoło! 

 

Jingle Jingle Little Bell 

Jingle jingle little bell. 
I can ring my little bell. 

Ring it fast. 
Ring it slow. 
Ring it high. 
Ring it low. 

Jingle jingle little bell. 
I can ring my little bell.	

Ring it fast. 
Ring it slow. 
Ring it high. 
Ring it low. 

Jingle jingle little bell. 
I can ring my little bell. 

Ring it over here. 
Ring it over there. 

Ring it, ring it, everywhere. 
Jingle jingle little bell. 
I can ring my little bell. 

Ring it over here. 
Ring it over there. 

Ring it, ring it, everywhere. 

Jingle jingle little bell. 
I can ring my little bell. 

 

Mikołaj jedzie tu znów 

Uśmiechnij się już - ja otrę ci łzy 
I nie rób tych min i nie bądź zły 

Bo Mikołaj jedzie tu już /3x/ 
 

On dostał twój list - na pamięć go zna. 
Prezenty już wziął i w worku je ma. 

Bo Mikołaj jedzie tu już /3x/ 
 

On widzi cię przez sufit, 
czy śpisz, czy bawisz się. 

On czuje niezawodnie, 



ko był grzeczny, a kto nie. 
 

Uśmiechnij się już - ja otrę ci łzy 
I nie rób tych min i nie bądź zły 

Bo Mikołaj jedzie tu już /3x/ 
 

Więc jeśli byłeś grzeczny 
do okna przyklej wzrok. 
Wypatruj reniferów, co 
po niebie do nas mkną. 

 
Uśmiechnij się już - ja otrę ci łzy 
I nie rób tych min i nie bądź zły 

Bo Mikołaj jedzie tu już./4x/ 
 

Bo Mikołaj jedzie ... 
Bo Mikołaj jedzie ... 

Bo Mikołaj jedzie tu już! 

 

Santa Claus is coming to town 

You'd better watch out, you'd better not cry 
You'd better not pout, I'm telling you why 

Santa Claus is coming to town 
Santa Claus is coming to town 
Santa Claus is coming to town 

 
He's making a list, he's checkin' it twice 

He's gonna find out whose daughter you're nice 
Santa Claus is coming to town 
Santa Claus is coming to town 
Santa Claus is coming to town 

 
He sees you when you're sleeping 

He knows if you're awake 
He knows if you've been bad or good 

(so you'd) better be good for goodness sake 
Better be good for goodness sake 

 
You'd better watch out, you'd better not cry 
You'd better not pout, I'm telling you why 

Santa Claus is coming to town 
Santa Claus is coming to town 
Santa Claus is coming to town 

 
He sees you when you're sleeping 

He knows if you're awake 



He knows if you've been bad or good 
(so you'd) better be good for goodness sake 

Better be good for goodness sake 

 
You'd better watch out, you'd better not cry 
You'd better not pout, I'm telling you why 

Santa Claus is coming to town 
Santa Claus is coming to town 
Santa Claus is coming to town 

  

WIERSZE: 

Paprocie tutaj rosły M. Terlikowska 

Paprocie tutaj rosły 
Paprocie wielkie jak sosny. 

Aż spłynął lodowiec z północy, 
Wdarł się w gęstwinę paproci. 

 
Paprocie przyjęła ziemia.  

Cały las w ziemi kamieniał 
Zapadał głębiej i głębiej. 

Czerniał i twardniał na węgiel 
I tylko górnik dziś chodzi 

Wśród skamieniałych paproci. 
 

Pstryk J. Tuwim 

Sterczy w ścianie taki pstryczek, 
Mały pstryczek-elektryczek, 

Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk, 
To się widno robi w mig. 

 
Bardzo łatwo: 

Pstryk - i światło! 
Pstryknąć potem jeszcze raz, 

Zaraz mrok otoczy nas. 
A jak pstryknąć trzeci raz- 

Znowu dawny świeci blask. 
 

Taką siłę ma tajemną 
Ten ukryty w ścianie smyk! 

Ciemno - widno - 
Widno - ciemno. 

 
Któż to jest ten mały pstryk? 
Może świetlik? Może ognik? 



Jak tam dostał się i skąd? 
 

To nie ognik. To przewodnik. 
Taki drut, a w drucie PRĄD. 

Robisz pstryk i włączasz PRĄD! 
Elektryczny bystry PRRRRĄD! 

I skąd światło? 
Właśnie stąd! 

Tydzień J.Brzechwa 

Tydzień dzieci miał siedmioro: 
„Niech się tutaj wszystkie zbiorą!” 

Ale przecież nie tak łatwo 
radzić sobie z liczną dziatwą: 
Poniedziałek już od wtorku 
poszukuje kota w worku, 

Wtorek środę wziął pod brodę: 
„Chodźmy sitkiem czerpać wodę” 

Czwartek w górze igłą grzebie 
I zaszywa dziury w niebie. 

Chcieli pracę skończyć w piątek, 
A to ledwie był początek. 

Zamyśliła się sobota; 
„Toż dopiero jest robota!” 
Poszli razem do niedzieli, 
Tam porządnie odpoczęli. 

Tydzień drapie się w przedziałek: 
 ”No , a gdzie jest poniedziałek?” 

Poniedziałek już od wtorku 
Poszukuje kota w worku. 

 

Christmas is the perfect time 
For wishing all of You 
Very special happiness 
Today and always too. 

 
POZOSTAŁE ANGIELSKIE SŁÓWKA: 

dinosaur 

iron 

TV set 

computer 

fridge 

Cut down Christmas tree 



Hares in the forest 

Big/ little bells	


