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Powitajmy Maleńkiego – jasełka 
 
Autor i prowadzenie: Urszula Kawalec, Przedszkole Nr 2 w Zawierciu. 
 
 
 
Magda Halaba – piosenka „Wigilia Wigilia” 
 
Anioł 
 
Dlaczego jest Wigilia i wpatrujemy się w gwiazdkę na niebie? 
Dlaczego są Święta BoŜego Narodzenia i śpiewamy kolędy? Anita Kiełb 
 
Anioł 
 
Dlatego, Ŝeby się uczyć miłości do Pana Jezusa, dlatego, by podawać sobie ręce 
I uśmiechać się do siebie. Dlatego, Ŝeby sobie przebaczać. Julia Mikołajczyk 
 
Anioł 
 
Tą nocą taką niezwykłą kaŜdy się zachwyca, bo wtedy rodzi się wielka tajemnica. Natalia Królik 
 
„Cicha noc” 
 
I 
Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem, 
A u Ŝłobka Matka Święta, czuwa sama uśmiechnięta, 
Nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. 
 
II 
Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzod,  
Biegną, wielce zadziwieni, za anielskim głosem ziemi, 
Gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud. 
 
III 
Cicha noc, święta noc, narodzony BoŜy Syn, 
Pan wielkiego majestatu, niesie dziś całemu światu, 
Odkupienie win, odkupienie win. 
 
Wiersz 
 
I 
Ta kolęda od opłatka się zaczyna, 
Bo opłatkiem najpierw dzieli się rodzina, 
Od opłatka i od słów naszej mamy,  
Od tych słów nad opłatkiem wyszeptanych, 
A ty nasza kolędo domowa, 
Słowa mamy w pamięci zachowaj. Magda Halaba, Matka Boska 
 
II 
Podzielimy się opłatkiem 
Jak przodkowie nasi, 
Bo dziś pokój idzie światem. 
śale, spory gasi. Dominika Mucha, Krakowianka 
 
III 
Podzielimy się radością, 
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I uśmiechem czystym, 
I dobrocią, Ŝyczliwością, 
Z kaŜdym sercem bliskim. Weronika Szeląg, Anioł 
 
IV 
Gdy opłatkiem się łamiemy, 
To Ŝyczymy bliskim, 
śeby pokój był na ziemi, 
I niósł radość wszystkim. Damian Kaziór, Józef 
 
Łamiemy się opłatkiem 
 
„Wśród nocnej ciszy” 
 
I 
Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi, 
Wstańcie pasterze, Bóg się nam rodzi, 
Czym prędzej się wybierajcie, 
Do Betlejem pospieszajcie, 
Przywitać Pana. 
Przywitać Pana. 
 
 
 
II  
Poszli znaleźli dzieciątko w Ŝłobie, 
Z wszystkimi znaki, danymi sobie, 
Jako Bogu cześć Mu dali, 
A witając zawołali 
Z wielkiej radości 
Z wielkiej radości 
 
III 
Ach witaj Zbawco z dawna Ŝądany, 
Tyle tysięcy lat wyglądany, 
Na Ciebie Króle prorocy czekali, 
A Tyś tej nocy nam się objawił. 
 
Krakowianka, Weronika Szeląg 
 
Gdy Pan Jezus się narodził w szopce w Betlejem, 
Wielka gwiazda oświeciła jasnym blaskiem Ziemię. 
A Pan Jezus był maleńki, takie dzieciąteczko. 
Nie miał domu, ni kołyski i leŜał w Ŝłóbeczku. 
 
 
 
Krakowiak, Jacek Potympski 
 
Nad szopeczką zaś aniołów rzesza zaśpiewała: 
Przyszedł BoŜy Syn na ziemię – chwała Bogu chwała! 
 
Anioł I, Julia Mikołajczyk 
 
Witaj Jezu na tej ziemi połoŜony w Ŝłobie. 
Witają Cię Aniołowie, kłaniają się Tobie. 
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Anioł II, Natalia Mikołajczyk 
 
Czy nie zmarzły Ci Maleńki w Twoje święte nóŜki. 
Jak pozwolisz to je trochę ogrzeje serduszkiem. 
 
Anioł III, Anita Kiełb 
 
Czy nie zimno Ci dzieciątko w Twoje rączki obie. 
W moich skrzydłach ciepłe piórka, baw się ogrzej sobie. 
 
Anioł IV, Natalia Królik 
 
W Ŝłóbku leŜysz Jezu mały, w szopce masz mieszkanie. 
Ale chciałeś przyjść na ziemię, kochasz ludzi Panie! 
 
Anioł V, Dominika Karolak 
 
Teraz trzeba tę nowinę zanieść juŜ do ludzi. 
Chodźmy prędko to ogłosić. 
Pasterzy obudzić. 
 
Anioł VI Klaudia Moskaluk, Krakowianka Dominika Mucha 
 
Wstańcie, wstańcie pastuszkowie, słuchajcie nowinę. 
Tam w szopeczce na wianeczku, leŜy Bóg dziecina. 
 
„Do szopy hej pasterze” 
 
I 
Do szopy hej pasterze, do szopy bo tam cud. 
Syn BoŜy w Ŝłobie leŜy by zbawić ludzki ród. 
 
Ref 
Śpiewajcie Aniołowie, pasterze grajcie Mu, 
Kłaniajcie się królowie nie zbudźcie go ze snu. 
 
II  
Do szopy hej pasterze, do szopy wszyscy wraz. 
Syn BoŜy w Ŝłobie leŜy więc spierzcie póki czas 
 
Ref 
 
III 
Biegnijcie pastuszkowie ze swymi dary tam. 
Oddali pokłon polny bo to ich Bóg i Pan. 
Ref 
 
Pastuszek I, Rafał Gąsior 
 
Patrzcie, patrzcie to Anioły z Niebieskiej Krainy! 
Czy słyszycie o Dzieciątku przynoszą nowiny. 
 
Anioł III, Anita Kiełb 
 
To Syn BoŜy się narodził, aby ludzi zbawić. 
Idźcie szybko się pokłonić, cieszyć Go, zabawić! 
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Pastuszek I, Rafał Gąsior 
 
BoŜe Wielki dziś zrodzony, co na sianku leŜysz, 
Przyjmij te ubogie dary, od Twoich pasterzy. 
 
Pasterka I, Zuzia Suchecka 
 
Tak się cieszę Dzieciąteczko, Ŝe zostaniesz z nami, 
śe przyniosłam Ci w podarku koszyk z jabłuszkami. 
 
Pastuszek II, Dawid Miśta 
 
A ode mnie masz Maleńki śmietanę w garnuszku. 
Bo Cię kocha, bo Cię wielbi me małe serduszko! 
 
Pasterka II, Natalia Kondas 
 
A ja chlebek Ci przyniosłam, świeŜo upieczony. 
śebyś głodny nie był Jezu, dzisiaj narodzony. 
 
Pasterka I, Zuzia Suchecka 
 
Zaśpiewamy teraz Tobie, wesołe piosenki. 
Abyś do nas się uśmiechnął Jezu malusieńki. 
 
 
 
„PrzybieŜeli do Betlejem pasterze” 
 
I 
PrzybieŜeli do Betlejem pasterze. 
Grali skocznie dzieciąteczku na lirze. 
Chwała na wysokości, Chwała na wysokości. 
A pokój na ziemi. 
 
II 
Oddawali swe pokłony w pokorze. 
Tobie serca owocnego o BoŜe! 
Chwała na wysokości, Chwała na wysokości. 
A pokój na ziemi. 
 
III 
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy. 
Jako oni nie słyszeli jak Ŝywi. 
Chwała na wysokości, Chwała na wysokości. 
A pokój na ziemi. 
 
IV 
Dziwili się na powietrznej muzyce. 
I myśleli co to będzie za dziecię. 
Chwała na wysokości, Chwała na wysokości. 
A pokój na ziemi. 
 
V 
Oto mu się duŜy osioł kłaniają. 
Trzej królowie podarunki oddają. 
Chwała na wysokości, Chwała na wysokości. 
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A pokój na ziemi. 
 
Gwiazdka, Karolina Makieła 
 
O! Patrzcie do stajenki idą Trzej królowie. 
Idą w pięknych drogich szatach w koronie na głowie. 
 
Włączam kasetę „mędrcy świata, monarchowie”. Królowie chodzą wokół kołyski 
 
Kacper, Wiktor Trepka 
 
W swoim kraju hen daleko słyszałem o Tobie. 
Witam Ciebie BoŜe dziecie, połoŜone w Ŝłobie. 
Gwiazda Twoja mnie do Ciebie prosto Ciebie prowadziła. 
Złoto w darze Ci przyniosłem dziecineczko miła. 
 
Melchior, Kuba Gawroński 
 
Ja przyniosłem Ci kadzidło wonne i pachnące. 
By Cię uczcić dziecię BoŜe na sianku leŜące. 
 
Baltazar, Igor Seweryn 
 
A ode mnie wonna mira, dla Ciebie zebrana. 
Boś z wielkiego nieba przyszedł aby Cierpieć z nami. 
 
 
 
Trzej królowie razem 
 
JuŜ nie chcemy nosić koron złocistych na głowie. 
Gdyśmy w stajni hołd złoŜyli dzieciątku królowi. 
Więc przed Tobą je składamy, na Twą większą chwałę. 
Bo Ty jeden królem świata jesteś Jezu mały. 
 
Królowie składają koronę. 
 
Gwiazdka, Dagmara Linnik, Letycja Kowalska 
 
A tym czasem w stajeneczce, dzieciąteczko kwili. 
A mamusia jemu śpiewa w tej radosnej chwili. 
 
Oliwia Ostrowska, Ewelina Kruszak 
 
Pastuszkowie mali teŜ go usypiali i kolędę kołysankę cicho zaśpiewali 
 
Maryja, Magda Halaba 
 
LulajŜe piękniuchny mój aniołeczku, lulajŜe wdzięczniuchny świata kwiateczku. 
Cyt, Cyt, Cyt, zasypia małe dzieciątko. 
Oto juŜ zasnęło niczym kurczątko. 
 
Odkłada dziecko do kołyski. 
 
„LulajŜe Jezuniu” 
 
I 
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LulajŜe, Jezuniu, moja perełko, 
LulajŜe, ulubione me pieścidełko, 
LulajŜe, Jezuniu, lulajŜe lulaj. 
A Ty go matulu z płaczu utulaj. 
 
II 
ZamknijŜe, znuŜone płaczem powieczki, 
UtulŜe, zemdlone łkaniem usteczki. 
 
III 
LulajŜe piękniuchny nasz Aniołeczku. 
LulajŜe wdzięczniuchny świata kwiateczku. 
 
Józef, Damian Kaziur 
 
W noc BoŜego Narodzenia chodźcie i Wy dzieci. 
Do stajenki jezusowej gdzie gwiazdeczka świeci. 
Jezus urodził się wśród ludzi bo nas kocha szczerze. 
Cieszmy się jak aniołkowie, króle i pasteŜe. Wychodzą anioły za Damianem. 
 
 
Anioły 
 
Pójdźcie dzieci się pokłonić,  z bliska i daleka, 
Jezus w stajni narodzony, bardzo na Was czeka. 
 
„Pójdźmy wszyscy do stajenki” 
 
I 
Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. 
Powitajmy maleńkiego i Maryję matkę Jego. 
 
II 
Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany. 
Od proroków ogłoszony. Od narodów upragniony. 
 
III 
Witaj dzieciąteczko w Ŝłobie. Wyznajemy Boga w Tobie. 
Co się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. 
 
IV 
O szczęśliwi pastuszkowie, któŜ radość Waszą wypowie 
Czego ojcowie Ŝądali, Wyście pierwsi oglądali. 
 
 
Pasterka, Zuzia Suchecka. 
 
Witaj Jezu malusieńki, zbawicielu dobry nasz. 
Przyszły dzieci do stajenki – Ty nas dobrze znasz. 
Przynosimy serca małe. Weź je w rączki swe. 
Daj nam rosnąć na swą chwałę, naucz kochać Cię. 
 
Anioł, Dominika Karolak 
 
My Jezuniu dzieci Twoje podarków nie mamy. 
Serca swoje przynosimy, przy Ŝłobku składamy. 
W dzień Twojego narodzenia weź je Jezu mały. 
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I daj aby te serduszka zawsze Cię kochały.  
 
Dzieci mają w rękach serduszka z papieru.  
 
Patryk Leks, Krakowiak 
 
Pokłoniliśmy się Panu, zaśpiewali skocznie. 
Teraz cicho odejdziemy niech dziecię odpocznie. 
 
Pasterka, Natalia Kondas 
 
Lecz nie smućmy się, Ŝe trzeba odejść od Ŝłóbeczka. 
Zabierzemy z sobą w sercach, uśmiech dzieciąteczka. 
 
Magda Halaba, Dominika Mucha „Do wszystkich serc” 
 
Magda I 
Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych. 
Dziś zabrzmiał dzwon juŜ człowiek obudzony. 
Bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło. 
A razem z nim, maleńka przyszła miłość. 
 
Ref 
Maleńka miłość w Ŝłobie śpi. 
Maleńka miłość przy Matce Świętej. 
Dziś cała ziemia i niebo drŜy. 
Dla tej miłości maleńskiej. 
 
Dominika II 
Odrzućmy zło, przestańmy złem się bawić. 
I czystą łzą spróbujmy serce zbawić. 
JuŜ nadszedł czas. JuŜ dziecię się zbudziło. 
A razem z nim maleńka przyszła miłość. 
 
Ref. 
Maleńka miłość zbawi świat. 
Maleńką miłość chrońmy z lękiem. 
Dziś ziemia drŜy i niebo drŜy. 
Od tej miłości maleńkiej. Ref – kilka razy. 
 
 
 


