„CHMURKO MAŁA”
Chmurko mała, chmurko biała
Co w fartuszku masz?
Mam w fartuchu dużo puchu
Na zimowy czas.
Wkrótce będzie zima wszędzie,
Przyjdzie tęgi mróz,
Wtedy dzieci wśród zamieci
Konik będzie wiózł.

„TUPU, TUP PO ŚNIEGU”
Przyszła zima biała,
Śniegu nasypała,
zamroziła wodę,
staw pokryła lodem.
Ref. Tupu, tup po śniegu,
Dzyń, dzyń, dzyń na sankach,
Skrzypu, skrzyp na mrozie,
Lepimy bałwanka 2x.
Kraczą głośno wrony,
Marzną nam ogony,
Mamy pusto w brzuszku,
dajcie nam okruszków.
Ref. Tupu, tup po śniegu...
Ciepłe rękawiczki
I wełniany szalik
białej, mroźnej zimy
nie boję się wcale.
Ref. Tupu, tup po śniegu...

„SANNA”
Zima, zima, zima, pada, pada śnieg
Jadę, jadę w świat sankami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Jaka pyszna sanna – parska raźno koń
Śnieg rozbija kopytami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń 3x.
Zasypane pola – w śniegu cały świat
Biała droga hen przed nami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń 3x.

„ŚNIEG PADA”
Śnieg pada, śnieg pada, cieszą się dzieci.
Tu płatek, tam płatek puszysty leci 2x.
Będziemy, będziemy lepić bałwana
I rzucać śnieżkami oj dana, dana 2x.
Ten kogut, ten stary, ten zawadiaka,
Dziób wznosi do góry, skąd kasza taka 2x.
Niedobra, niesmaczna, sypie się z góry,
Ja jeść jej nie będę i moje kury 2x.

„ZIMA ZŁA”
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa...
Nasza zima zła!
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma!
Nasza zima zła!

„TAK SIĘ ZACHMURZYŁO”
Tak się zachmurzyło,
Słonko się ukryło,
Pada, pada śnieżek biały,
dawno go nie było 2x.
Chodźmy na saneczki
Chłopcy i dzieweczki
Pojedziemy wszyscy razem
Z wysokiej góreczki 2x.
Pędzimy, pędzimy,
Nic się nie boimy.
Aż tu naraz bęc na śnieżek
I wszyscy leżymy! 2x
Potem już wstajemy,
Śnieg otrzepujemy
I wsiadamy na saneczki
I dalej jedziemy 2x.

„BIAŁY WALCZYK”
Hej biały walczyk hop, hop, hop
Zając na śniegu znaczy trop,
Zając na śniegu pomyka,
A my tańczymy walczyka 2x.
Saneczki z góry wiozą nas
Wiatr pogwizduje, szumi las,
A nasze ptaki z karmnika
Tańczą białego walczyka 2x.
Hej biały walczyk baczność, start!
Dzieci do sanek i do nart
Sikorka prosi czyżyka
Tańczmy białego walczyka 2x.

