
Kolęda „Cicha noc” w wersji angielskiej

https://www.youtube.com/watch?v=sYwRV7WHzm8

Silent night, holy night 

All is calm, all is bright 

Round yon Virgin, Mother and Child 

Holy Infant so tender and mild 

Sleep in heavenly peace 

Sleep in heavenly peace 

Piosenka świąteczna „We wish you a Merry Christmas”

https://www.youtube.com/watch?v=hNkvV4PR-q0

We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas
and a Happy New Year.
Happy holidays to you,
your family, your friends.
Happy holidays, Merry Christmas,
and a Happy New Year.
Let's clap.
We all do a little clapping.
We all do a little clapping.
We all do a little clapping.
Christmas is here.
Let's jump.
We all do a little jumping.
We all do a little jumping.
We all do a little jumping.
Christmas is here.
Let's stomp.
We all do a little stomping.
We all do a little stomping.
We all do a little stomping.
Christmas is here.
Shhh...let's whisper.
We all do a little whispering.
We all do a little whispering.
We all do a little whispering.
Christmas is here.
Big voices!
We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas
and a Happy New Year.

Tłumaczenie

Życzymy Wam Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku.
Wesołych Świąt dla ciebie,
twojej rodziny, twoich przyjaciół
Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku.

https://www.youtube.com/watch?v=sYwRV7WHzm8
https://www.youtube.com/watch?v=hNkvV4PR-q0


Klaszczmy
Wszyscy klaszczemy
Nadeszły święta.
Skaczmy
Wszyscy skaczemy
Nadeszły święta
Tupmy
Wszyscy tupiemy
Nadeszły święta
Szeptajmy
Wszyscy szepczemy
Nadeszły święta
Głośno śpiewamy
Życzymy Wam Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku.

Piosenka świąteczna „We wish you a Merry Christmas” (2 wersja)

https://www.youtube.com/watch?v=C41q5YLnF10

Piosenka świąteczna „We wish you a Merry Christmas” dla najmłodszych dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=fx_YhGJYx4w

Słówka świąteczne

Christmas - Boże Narodzenie

Merry Christmas - Wesołych Świąt 

Happy New Year – Szczęśliwego Nowego Roku

Christmas tree – choinka

ornaments – ozdoby

star – gwiazdka

angel – anioł

reindeer – renifer

Santa Claus – Mikołaj

sleigh – sanie

bell – dzwonek

present – prezent

gift - podarunek, prezent

Christmas stocking - skarpeta na prezenty

candle – świeca

gingerbread man - piernikowy ludzik

candy cane - laska cukrowa

https://www.youtube.com/watch?v=C41q5YLnF10


wreath - stroik świąteczny

snowman - bałwan

https://www.youtube.com/watch?v=q1b7cBvGLjM

https://www.youtube.com/watch?v=p_EUtiDZglg

https://www.youtube.com/watch?v=Kg__vXsU8xw

Piosenka świąteczna "Jingle bells" (tylko refren)

https://www.youtube.com/watch?v=rTtfSq5BcEI

Oh, jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

Tłumaczenie

Dzwonią dzwonki, dzwonią dzwonki

dzwonią przez całą drogę

co za radość tak jechać

w jednokonnych saniach

Piosenka „The Dancing Christmas Tree” - Tańcząca choinka

https://www.youtube.com/watch?v=rlr4uXAz-JM

https://www.youtube.com/watch?v=rlr4uXAz-JM
https://www.youtube.com/watch?v=rTtfSq5BcEI
https://www.youtube.com/watch?v=Kg__vXsU8xw
https://www.youtube.com/watch?v=p_EUtiDZglg
https://www.youtube.com/watch?v=q1b7cBvGLjM

