
Witam Was moi Drodzy! 

 Chciałabym zaproponować Wam do wyboru 3 piosenki 

poruszające tematykę Świąt Wielkanocnych. Każdy wybiera 1! 

„Są takie święta!” 

1. Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas. 

Wszystko rozkwita w słońca blasku i wielka miłość rośnie w nas. 

Miłość do ludzi, do przyrody w zielone każdy z wiosną gra. 

Już zima poszła spać za morza a w naszych sercach radość trwa. 

Ref. Kolorowe pisanki przez dzieci malowane, 

pierwsze bazie, pierwiosnki, bratki wiosna nam śle. 

Białe z cukru baranki jak zaczarowane, 

małe, żółte kurczątka, zniknął cały już śnieg. 

W piecu rosną sękacze, baby wielkanocne 

I mazurek „filutek”, spójrzcie tam pierwszy liść. 

Według starej recepty babcia barszcz ugotuje, 

przyjdzie cała rodzina na te święta już dziś. 

2. Czas ciepłe kurtki w szafie schować i w naftaliny ukryć świat. 

W szufladzie zaśnie czapka zimowa, narty i sanki pójdą spać. 

Bocian powrócił na swe gniazdo, już leśnych kwiatów czujesz woń. 

A słońce świeci mocno, jasno i żabi rechot słychać z łąk. 

 

„Co to jest Wielkanoc?” tekst: W. Chotomska 

1. Cztery kurczaki – małe pisklaki w koszyczku mają dom. 

Jutro Wielkanoc – powiedz nam, mamo. Co to jest? Co? Co? Co? 

Ref.: Wielkanoc, Wielkanoc, świat z zimy się obudził, 

te święta to pamiątka, że Chrystus zbawił ludzi. 

To radość w wielu domach na wielu kontynentach, 

Wielkanoc, me kurczątka, to bardzo piękne święta. 

2. Z cukru baranek, kilka pisanek, pieczywo, sól i pieprz, 

mama szykuje mały koszyczek, dzieci go będą nieść. 

Ref.: Wielkanoc, Wielkanoc, świat z zimy się obudził, 

te święta to pamiątka, że Chrystus zbawił ludzi. 

To radość w wielu domach na wielu kontynentach, 

Wielkanoc, me kurczątka, to bardzo piękne święta. 

 

 



 

„Niezwykła noc!” – Arka Noego 

 

Nic nie widać kiedy gasną światła 

Wszyscy czekamy to niezwykła Pascha 

To jest noc Niezwykła noc 

Tej nocy zobaczymy Zmartwychwstania moc! 

Hip hip hura Alleluja /x 

 

Nic nie słychać kiedy milkną głosy 

Wszyscy czekamy tej Niezwykłej nocy 

To jest noc Niezwykła noc 

Tej nocy zobaczymy Zmartwychwstania moc! 

Hip hip hura Alleluja /4x/ 

 

Teraz Faraon w końcu pokonany i zatopione jego rydwany 

To jest noc Niezwykła noc 

Tej nocy zobaczymy Zmartwychwstania moc! 

Hip hip hura Alleluja /4x/ 

 

Jest między nami nasz Ojciec Bóg 

I Jezus Żywy - Zmartwychwstania cud 

To jest noc Niezwykła noc 

ZMARTWYCHWSTANIA moc! 

Hip hip hura Alleluja /4x/ 

Korzystając z okazji,  

składam Wam Słoneczka i Waszym Rodzinom  

serdeczne życzenia świąteczne.  

Życzę przede wszystkim ZDROWIA, samych radosnych chwil, 

tylko uśmiechów na Waszych twarzach i wspaniałej  

RODZINNEJ atmosfery! 

Serdecznie pozdrawiam i do miłego zobaczenia! 

  

 

W plikach macie dołączone wersje wokalne (ze śpiewem)  

i instrumentalne (podkłady) piosenek. Jeżeli zechcecie możecie  

się nagrać i przesłać mi nagranie. Zadanie nieobowiązkowe - termin 

dowolny. 


