
 
Веселіться, сніжиночки 
Білі-білі лебеді 

Налетіли. 

Ніжним пухом - пір’ячком 

Сад укрили. 

Я одну сніжиночку 

Упіймала, 

Та вона сльозинкою 

Раптом стала. 

Бавтеся,сніжиночки, 

Веселіться, 

Лиш долоньки теплої 

Стережіться. 

 Л.Дяченко 

Кришталева зимонька 
Кришталева зимонька 

В срібні кожушку! 

Ті кругом насипала 

Білого сніжку. 

Принесла ти радощі 

Нашій дітворі: 

Гірка є і ковзанка 

В кожному дворі! 

Морозець пощипує 

І сніжок хрустить… 

Кришталева зимонька 

Всіх нас веселить. 

                Г.Бойко   

Ялинка в дитсадку 
Сьогодні в нас ялинка 

В дитячому садку. 

Засніжена хатинка 

Під нею у кутку. 

В хатинці на морозі 

Снігурочка сама, 

А Дідуся Мороза 

На святі ще нема. 

І ми, немов сніжинки, 

Кружляєм у танку, 

Ми пісню круг ялинки 

Співаємо дзвінку: 

-Мети, мети, метелице, 

Лети, лети, сніжок! 

Хай Діду пухом стелиться 

Дорога в дитсадок! 

  Т.Коломієць 

 
 
 
 

 
Зимонька 
Візерунки на віконці, 

Спить,немов ведмедик, сонце. 

Зимонька усі хатинки 

В білі одягла хустинки. 

А сріблясті кожушки 

Мають ясени й дубки. 

Та й сніжинки пір’ячком 

Впали на подвір’ячко. 

Ми з пухкенького сніжка 

Зробимо сніговичка. 
  А. Музичук. 

 

Снігова баба 
Сніжну бабу ми ліпили, 

На санчата посадили, 

Повезем її гуляти, 

А вона від нас – тікати. 

Ми за нею скоком, скоком, 

А вона все боком,  боком, 

За щось зачепилася, 

З гірки покотилася. 
  О. Пенєгіна 

 

НОВОРІЧНА ЯЛИНКА 
Ой весела в нас зима,  

Веселішої нема: 

Грає срібними зірками, 

В’ється синіми димками, 

Снігом землю обійма. 

Ой струнка ялинка в нас!  

Скільки сяє тут прикрас!  

Ми зібралися юрбою —  

Разом з піснею новою  

Рік Новий стрічать. 

                 М.Рильський 

 
НІЧКА-НОВОРІЧКА 
Гарна нічка-новорічка!  

Найчудовіша взимі!  

Новорічка-чарівничка...  

Поміркуйте-но самі:  

На ялинках ця чаклунка  

Скрізь запалює зірки  

І найкращі подарунки  

Нам кладе під подушки.  

О дванадцятій годині  

Похитнеться стрілка — скік!  

Ї ми всі за мить єдину  

Підростем на цілий рік. 

                             В. Моруга 



 
 
ДІД МОРОЗ ДО НАС  ПРИЙШОВ 
Через гори, через ліс  

Дід Мороз гостинці ніс,  

До дітей ішов на свято,  

Зміряв він доріг багато. 

Натомився, сів на пні:  

— Відпочити слід мені.  

Тут сьогодні заночую,  

Завтра — далі помандрую. 

Відпочив, набрався сил 

І пішов до міст і сіл,  

Де горять вогні ялинки,  

Де Оксанки і Даринки, 

І Ганнусі, й Петрусі,  

Де його чекають всі.  

Йдуть в танок дорослі й діти  

Вміє Дід розвеселити. 

                            В. Кленц 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ВЕСЕЛИЙ   НОВИЙ   РІК 
Новий  рік, Новий  рік  

Вже ступає  на поріг.  

Бути  танцям  круг ялинки,  

Бути   пісні, бути   грі. 

— Новий  рік, Новий  рік,  

Ти  з яких прийшов доріг?  

Розкажи   нам, що ти  бачив  

Що у пам'яті  зберіг? 

— Я  веселий  Новий  рік,  

З дальніх я  прийшов доріг,  

А тепер  в  гостях у вас  

В гарний день, у добрий час. 

— Новий  рік, Новий  рік,  

Подаруй  нам  білий  сніг  

На ялинці  угорі  

Ясну зірку запали. 

                             В. Малишко 

ЗАПРОСИНИ ДІДА МОРОЗА 
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. 

               М. Сингаївський 

 


