Słówka świąteczne
Noël / noel- Boże Narodzenie
le Père Noël / ly per noel - Święty Mikołaj
le traîneau / ly treno - sanie
le sapin de Noël / ly sapę dy noel - choinka
la boule de Noël / la bul dy noel - bombka
le cadeau / ly kado - prezent
l'étoile / letłal - gwiazda
l'ange / ląż - anioł
la neige / la neż - śnieg
la boule de neige / la bul dy neż – śnieżka, kulka ze śniegu
le bonhomme de neige / ly bonom dy neż - bałwan
le lutin / ly litę – elf
Joyeux Noël / żłaje noel – Wesołych Świąt
Bonne Année / bonane – Szczęśliwego Nowego Roku
https://www.youtube.com/watch?v=Gi0zKeBlmnQ
Piosenka świąteczna "Vive le vent"
https://www.youtube.com/watch?v=vZgbzER3QcM
Vive le vent, vive le vent / Wiw ly wą, wiw ly wą
Vive le vent d´hiver / wiw ly wą diwer
Qui s´en va sifflant, soufflant / Ki są wa siflą, suflą
Dans les grands sapins verts... / Dą le grą sapę wer
Oh! Vive le vent, vive le vent / Wiw ly wą wiw ly wą
Vive le vent d´hiver /wiw ly wą diwer
Boule de neige et jour de l´an / Bul dy neż e żur dy lą
Et bonne année grand-mère... / E bon ane grą mer
Niech żyje wiatr, niech żyje wiatr
Niech żyje wiatr zimowy
Który gwiżdże i dmucha
W wysokich zielonych choinkach
Niech żyje wiatr, niech żyje wiatr

Niech żyje wiatr zimowy,
śnieżki i Nowy Rok
Szczęśliwego Nowego Roku babciu!
Piosenka świąteczna „Noël”
https://www.youtube.com/watch?v=1FO2kU5v6T8
N N Voici venir les rennes
O O Nous aurons des cadeaux
E E Les enfants sont joyeux
L L C'est le soir de Noël
Noël Noël N O E L
Noël Noël C'est le soir de Noël
Fonetycznie
En, en, własi wenir le ren
o, o nu zorą de kado
y, y le ząfą są żłaje
el, el se ly słar dy noel
Noel, noel
en, o, y, el
Noel, noel
se ly słar dy noel
Tłumaczenie:
Oto przyszły renifery
dostaniemy prezenty
dzieci są radosne
jest wieczór Bożego Narodzenia
Boże Narodzenie, Boże Narodzenie
to jest wieczór Bożego Narodzenia

