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Zimní zpívání
Zpěvníček plný zimních písniček a vánočních koled
Zima je již tady a vše halí do kouzelného bílého kabátku. Slyšíte, jak si při 

tom pozpěvuje roztomilé zimní písničky? Přidejte se s dětmi a zazpívejte si 
kouzelné písničky o zimě a na závěr také několik vánočních koled.

Kdo vám bude při zpívání dělat příjemnou hudební společnost?  
OBŘÍ XYLOFON nebo jeho kamarád, ZÁBAVNÝ TAHACÍ XYLOFON,  

na kterých si písničky snadno zahrajete.

Nyní už jen stačí sledovat barvičky, které vás povedou veselým hraním, 
plného zimní zábavy.

Přejeme vám i dětem kouzelný zimní čas.
Váš Fisher-Price
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Když přijde zima

Kočička huňatý kožíšek má

a přece ráda se pozvat k nám dá.

/: U teplých kamen si tiše přede,

Děkuje, že se jí dobře vede. :/

Náš pejsek bude tu za chvilinku,

celý se třese, že mráz je venku.

/: Prý chce být s kočičkou dnes kamarád, 

aby se také moh u kamen hřát. :/

Vrabečci choulí se za komínem, 

na římsu drobečky jim nasypem. 

/: Rádi všem tvorečkům pomáháme,

Hladem a zimou je nenecháme. :/

Na   okna   obrázky   maluje   mráz,   zima   nám   hlásí,   že   už   je   tu   zas.

Trávu   nám    do    rána     ojíni - la,     barvičku      bílou   si     připravi - la.



Padá sníh

Padá   sníh,        padá   sníh,        pojedeme   na   saních.

Pojedeme           z     kopce      dolů,     pojedeme           za     stodolu.

Padá     sníh,    padá     sníh,    pojedeme      na    saních.



Sněží

Sněží,            sněží,           mráz kolem           běží,
Fouká,           fouká,          bílá         je              louka,

zima           je           kočičce,           hřbet se jí           ježí.
zima           je           pejskovi,          ke kamnům       kouká.



Písnička pro Ježíška

Ště - drý   ve - čer,   o - kna   sví - tí,   kde  jsi   Je - žíš - ku?

Tě - ší - me   se,   zpí - vá - me   ti   tu - hle   pís - nič - ku.



Rolničky

Rolnič - ky,    rolnič - ky,    kdopak    vám    dal    hlas?

Kašpá - rek    malič - ký    ne - bo    dě - da    Mráz?

Rolnič - ky,    rolnič - ky,    co    to    zvo - ní    v nich?

Ma - min - či - ny    písnič - ky,    Vá - no - ce    a    sníh!



Pásli ovce valaši

Anděl se jim ukázal, do Betléma jít kázal.

/: Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom:/

Běžte lidé, pospěšte, Ježíška tam najdete.

/: Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom:/

On tam leží v jesličkách, ovinutý v plenčičkách.

/: Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom:/

Marie ho kolíbá, svatý Josef mu zpívá.

/: Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom:/

Hajej, nynej Děťátko, přesvaté pacholátko.

/: Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom:/

Pás - li    ov - ce    va - la - ši    při    bet - lém - ské    sa - la - ši.

Haj - dom,   haj - dom,   tyd - li - dom,   haj - dom,   haj - dom,   tyd - li - dom.



Štědrej večer nastal

Panimámo, vstaňte.

Panimámo, vstaňte,

koledu nám dejte,

koledu nám dejte.

Panimáma vstala.

Panimáma vstala,

koledu nám dala,

koledu nám dala.

Ště - drej   ve - čer   na - stal.   Ště - drej   ve - čer   na - stal,

ko - le - dy   při - chys - tal,   ko - le - dy   při - chys - tal.



Dej Bůh štěstí

Dej   bůh   štěs - tí   to - mu   do - mu,   my   zpí - vá - me,   ví - me   ko - mu.

Ma-lé-mu dě-ťát-ku, Kris-tu Je-zu-lát-ku, dnes v Bet-lé-mě na-ro-ze-né-mu.

On rozdává štědrovničky,

jabka, hrušky i trojníčky.

Za naše zpívání, za koledování

dej nám Pán Bůh své požehnání. 

K jesličkám teď poklekáme,

Ježíškovi zazpíváme.

Světa širou dálí zní mu píseň chvály.

Vítej, dítě, nebeský králi! 



Nesem vám noviny

Ne  -  sem    vám    no  -  vi  -  ny,    po  -  slou  -  chej  -  te, 
z    bet  -  lém  -  ské    kra  -  ji  -  ny,    po  -  zor    dej  -  te.

slyš  -  te    je    pil  -  ně    a    ne  -  o  -  myl  -  ně,    roz  -  jí  -  mej  -  te.

Syna porodila čistá panna, 

v jesličky vložila Krista pána.

Jej ovinula a zavinula,

jej ovinula a zavinula,

plenčičkama. 

K němužto andělé z nebe přišli, 

i také pastýři jsou se sešli. 

Jeho vítali, jeho chválili, 

jeho vítali, jeho chválili, 

dary nesli. 



Jak jsi krásné neviňátko

Jak   jsi   krás - né,   ne - vi - ňát - ko,   vpro - střed   bí - dy   ne - bo - žá - tko.

Před   te - bou   pa - dá - me,   da - ry   své   sklá - dá - me.

Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé nožičky. 

Já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka. 

Já ti nesu veselého, beránka ze stáda svého, 

s ním si můžeš hráti, libě žertovati. 

A co mi ti nuzní dáme? Darovat ti co nemáme, 

my ti zadudáme, písně zazpíváme.


