
 

 

 

Jasełka w stylu góralskim w Przedszkolu Miejskim 

Nr 10 w Jaśle 

 

Dawno temu pierwsze jasełka urządził w roku 1223, wielki miłośnik Dzieciątka Jezus 

- św. Franciszek z Asyżu. Zwyczaj ten przeniósł się na cały świat, w tym także trafił do 

Polski. Nazwa - jasełka pochodzi od słowa „jasła”, czyli żłób bydlęcy w stajni. Od tego 

„żłobu” powstał żłóbek, a od „jasła” - jasełka, w których głównym elementem jest żłóbek 

z małym Dzieciątkiem. Ich treścią była zawsze historia narodzenia Jezusa w Betlejem.  

      Teksty jasełkowe początkowo były gwarowe i  w większości anonimowe. Przerabiano je 

wielokrotnie. Obecnie do prezentacji jasełkowych wplata się nawet wiersze z literatury, 

kolędy i pastorałki, wykorzystuje się materiały pozyskane z czasopism, publikacji 

w Internecie, co czynimy też w naszej placówce tworząc co roku montaż słowno – muzyczny 

o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Tegoroczne jasełka miały zupełnie inny charakter, ponieważ 

opierały się na tradycjach góralskich i odbyły się w scenerii tego regionu. 

Oto program, który zaprezentowały pięciolatki z grupy „Słoneczka” w grudniu 2017 r. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Betlejem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwara


Program jasełkowy 

na rok szk. 2017 / 2018  

dla grupy „Słoneczka” 
 

 

Wejście dzieci przy góralskiej melodii kolędy 

 

• Zapaliła się gwiazda na wschodzie 

oto radosna nowina, 

że w ubogiej stajence, Bóg nam się narodził, 

Mały Jezus - Najświętsza Dziecina. - anioł1  

 

1. Kolęda „Poćmy syćka Podholanie”  

 

Pójdźmy wszyscy Podhalanie 

Widać Boga na tym sianie 

który leży we żłóbeczku 

Przy wołowi, osiołeczku 2x 

 

I oddali pokłon Jemu 

Po góralsku, po swojemu 

Witaj Jezu ukochany 

W tej stajence pod Tatrami... 2x 

 

Wraz  z Jezusem  i Maryją 

który ludzkie ciało przyjął 

co by został między nami  

na Podhalu z góralami  2x 

 

 teraz wszyscy zaśpiewajmy  

Jezusowi pokłon dajmy  

co by nie pogardził nami  

został między góralami 2x 

 

• Świeciła gwiazda na niebie, 

srebrna i staroświecka. 

Świeciła wigilijnie, 

każdy ją zna od dziecka. – kolędnik 1– turoń z gwiazdą  

                                                             



• Zwisały z niej z wysoka 

długie, błyszczące promienie, 

a każdy promień to było 

jedno świąteczne życzenie. – kolędnik 2– kozioł  

                                                        

• Niech się te życzenia  

spełnią wszystkim wszędzie. 

Tego wam życzymy 

dzisiaj po kolędzie. – diabełek   

                                                

• Za życzenia dziękujemy, 

Bądźcie razem z nami, 

Jezus się narodził 

Wszyscy Go witamy! – Maryja  

 

2. Kolęda „Gore gwiazda Jezusowi” 

 

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku 

Józef z Panną asystują przy boku, przy boku 

 

Hejże ino dyna- dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem,  

w Betlejem 2x 

 

Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli 

w koło szopę o północy obiegli, obiegli 

 

Hejże ino dyna- dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem,  

w Betlejem 2x 
 

• Gwiazda betlejemska  

drogę wyznaczyła, 

a świta anielska  

pasterzy zbudziła. – anioł 2  

 

 

• Boże wielki, dziś zrodzony, 

co na sianku leżysz. 

Przyjmij te ubogie dary 

od Twoich pasterzy. – pastuszek 1 



• Oto bochen chleba 

i słodkie kołacze. 

Niechaj mały Jezus 

z głodu nam nie płacze. – pastuszek 2  

 

• Cieszymy się dzieciątko 

że zostaniesz z nami. 

Przynosimy ci w prezencie   

koszyk z jabłuszkami. – pastuszek 3  

 

3. Kolęda „Jezusa narodzonego”  
 

Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, 

Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy. 

Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, 

Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. 

 

Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, 

Że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie. 

Oddajmy wesoło... 

 

Oddajmy też na kadzidło Panu nadzieję, 

Że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele. 

Oddajmy wesoło... 

 

• Proroctwo się wypełniło 

Do lichej stajenki  

Trzech  królów przybyło: 

Kacper, Melchior i Baltazar. – anioł 3   

 

• Gwiazda nas tu prowadziła 

pod próg Twojej szopy. 

Składam mirrę razem z sercem 

pod Twe małe stopy. – król Kacper  

 

• Ja kadzidła wonne  

przywiozłem ze sobą, 

żeby z sercem i miłością 

złożyć tu przed Tobą. – król Melchior  



 

• Przyjm dziecię małe 

złoto i korony. 

Tyś jest królem tego świata, 

przyjm nasze pokłony. – król Baltazar  

 

• Niech wam Bóg zapłaci 

goście moi mili. 

Żeście dziś Jezusa  

tak pięknie uczcili. – Józef  

 

4. Kolęda „Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się” 

 

Nadziei blask aż po nieba kres 

Wigilii czas, płonie światłem świec. 

Poprzez ciszy mgłę z dala słychać śpiew 

Dziś wszystkim z nas 

Bóg narodzi się. 

 

Życzenia szept mknie ku gwiazdom wprost 

O dobry sen, o spokojny los 

Teraz każda myśl 

Jasna jest jak śnieg 

Dziś wszystkim z nas 

Bóg narodzi się. 

 

W stajence gdzieś od pokoleń stu 

Dzieciątka sen, wkoło świat bez tchu 

Przez otchłanie lat, aż po czasu kres 

Dziś wszystkim z nas 

Bóg narodzi się. 
 

• Gwiazda Betlejemska  

coraz jaśniej świeci. 

Oto do stajenki 

zbliżają się dzieci. – anioł 4  

 

• Witaj Maryjo i Józefie! 

My pięknie się kłaniamy 



i małego Jezuska 

serdecznie pozdrawiamy. – dziecko 1  

 

• My Jezuniu dzieci twoje 

bogactwa nie mamy. 

Serca nasze przynosimy 

przy żłóbku składamy. – dziecko 2  

 

• Kochany Jezuniu 

leżysz w zimnym żłobie. 

Na pewno ci smutno, 

będziemy przy Tobie. – dziecko 3  

 

•  O jakże serce moje się raduje, 

że dziatwa polska Jezusa miłuje. –  Maryja  

 

5. Kolęda „Dobrze ześ sie Jezu pod Giewontem zrodził” 

 

Dobrze żeś się Jezu pod Giewontem zrodził 

Będziesz w białych portkach i w bluzeczce chodził 

I miał na mój dusik z piórkiem kapelusik 

Hej kolęda, kolęda ! 

 

A kiedy podrośniesz Jezusiczku słodki 

Pokażemy Tobie gdzie rosną szarotki  

I białe lilije, gdzie orzeł króluje 

Hej kolęda, kolęda !  

 

 

• Przybieżeli do stajenki górale, - anioł 5   

Aż z gór wędrowali wytrwale. 

Stanęli przy stajence,  

Kłaniają się Panience. 

 

• Wielkie cuda w małej szopie,  

tyle darów, tyle gości 

Dobrze, żeśmy tu przybyli 

To prawdziwa noc radości - góral 1  

 



 

• Przyjmij Jezu me dary 

Choć nie ma ich wiele. 

Lecz cieszę się bardzo, 

że z Tobą się dzielę. - góral 2  

 

• Weź  też owieczkę 

z mojego stada. 

Będzie Ci służyła 

W darze Ci ją składam. - góral 3  

 

• Malutki Jezusek 

patrzy się czule. 

        Po tylu wrażeniach 

        do snu go utulę. –  Maryja  

 

6. Kolęda „Gdy Śliczna Panna” 

 

Śpiewają wszyscy:   Gdy Śliczna Panna 

                                 Syna kołysała 

                                 Z wielkim weselem  

                                 tak jemu śpiewała: 

 

Luli luli laj Moje Dzieciąteczko.  

Luli luli laj śliczne Paniąteczko. 

 

• Gwiazdy bledną i śpi dziecina, 

Pan Bóg się uśmiecha do swojego syna. 

Pasterze wracajcie do stad porzuconych, 

A wy goście mili do swych ciepłych domów – Józef  

 

• I tak kończy się opowieść. 

O narodzeniu Pana, 

Przez którego radość 

Została nam dana. – góralka 1  

 

• Więc w ten dzień grudniowy 

właśnie przy stajence. 

Złóżmy sobie życzenia 



Trzymając opłatek w ręce. - góral 4  

 

• Mały Jezus sami wiecie, 

ładnie śmieje się do dzieci. 

Zaśpiewajmy, kolędujmy, 

niech kolęda w świat poleci – góralka 2 

 

7. Kolęda „Jest taki dzień”  

 

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy 

Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory 

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich 

Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski 

 

Ref. Niebo ziemi, niebu ziemia 

       Wszyscy wszystkim ślą życzenia 

       Drzewa ptakom, ptaki drzewom 

       Tchnienie wiatru płatkom śniegu 

 

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku 

Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku 

Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem 

Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze 

 

Ref. Niebo ziemi, niebu ziemia 

       Wszyscy wszystkim ślą życzenia 

       A gdy wszyscy usną wreszcie 

       Noc igliwia zapach niesie. 

 

 

 

 

 
Opracowanie: 
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