
Зима 

Дорога біла стелеться, 

І краю їй нема. 

Сніжок мете. Метелиця. 

Прийшла до нас зима. 

Льодком тоненьким скована, 

Спинилася ріка. 

Повита тихим сном вона, 

Весняних днів чека. 

І ліс дріма. Безлистною 

Верхівкою поник. 

Над ним пісні висвистує 

Лиш вітер-сніговик. 

 

Наша ялинка 
Н. Забіла 

З неба падають сніжинки 

На дерева, на будинки, 

На майдани, на садки, 

На ялинки, на дубки. 

Біле-біле все навколо,  

Ясне й чисте, як ніколи! 

Мов пухнаста ковдра, ліг 

Скрізь на землю білий сніг. 

І тупочуть ноженята 

По блискучому сніжку. 

Це ж у нас сьогодні свято 

У дитячому садку! 

 

НОВИЙ РІК 

І. Блажкевич 

Новий рік іде горами  

У червоних чобітках.  

Сяють ясними вогнями  

Скрізь ялинки по хатах.  

 

ЗАПРОСИ ДІДА МОРОЗА 

М. Сингаївський  

Ой, дідусю, наш Морозе,  

Ти прийди до нас з морозом,  

Швидше стукай у вікно,  

В гості ждем тебе давно.  

Розкажи, як у діброві  

Сяють зіроньки зимою,  

Як там білочки малі  

Сплять у теплому дуплі.  

Ой, дідусю бородатий,  

Ти прийди до нас на свято 

І дарунками в цей час  

Почастуй, Дідусю, нас.  

 

 

Наша ялинка  

Н.Забіла 

За вікном летять сніжинки 

І сідають на вікні. 

Ми танцюєм круг ялинки 

І співаємо пісні. 

 

Новорічна ялинка 

М. Рильський 

Ой, весела в нас зима, 

веселішої нема 

- грає срібними зірками, 

в'ється синіми димками, 

снігом землю обійма. 

Ой струнка ялинка в нас! 

Скільки грає тут прикрас! 

Ми зібралися юрбою, 

разом з піснею новою 

рік новий зустріти час!  

 

 

Ялинка 

Сніг іде — веселий день, 

Ми співаємо пісень. 

На ялинці сто прикрас — 

Лісова красуня в нас. 

Дід Мороз на свято йде 

І Снігуроньку веде.  

 

 



 

     Перший сніг  

Сипле з неба перший сніг 

Зіроньками білими, 

Тихо стелить по землі 

Ніжно – пишні килими. 

Вся природа стала вмить 

Зовсім – зовсім новою – 

І здається все мені 

Казкою чудовою. 

                    (Ірина Наріжна) 

 

          Білий сніг 

Білий сніг пухнастий 

Падає, кружляє. 

І на землю тихо 

Стелиться, лягає. 

Темний ліс накрила 

Шапка – чарівниця, 

І деревам нині 

Ще солодше спиться. 

                    (Ігор Суриков) 

 

 

 

 

 

 

 

           Зимовий гриб 

Дід Мороз по лісу йшов, 

Під кущем гриба знайшов. 

Брав за ніжку так і сяк –  

Не подужає ніяк. 

Окуляри дід надів, 

Подививсь і аж присів: 

- Та який же це грибок? 

Це ж засніжений пеньок!                                

                        (Василь Заєць) 

   

Новий рік  

В темний вечір сніговий 

В двері стука Рік Новий 

І дарує людям все, 

Що їм радість принесе. 

Щоб здійснилися бажання, 

Прикладали ми старання, 

Працювать не лінувались 

І дарунків дочекались. 

                       (Емма Зарембо) 

 

 

         Веселе свято 
Мороз у шапці сніговій 

Іде містами й селами. 

І знов засяє Рік Новий 

Ялинками веселими. 

Танцюємо й співаємо 

І подарунки маємо. 

Радієм Матінці – Зимі 

І щастя всім бажаємо. 

                      (Емма Зарембо) 

 

 

 

 

 

 

 


