Święta rodzina
Śnieżek prószy, wietrzyk dmucha,
trudna pora dla zmarzlucha. 
A bałwanki stroją minki,
wreszcie wyszły spod pierzynki.

Gdy już mrok zapada szary,
skrada się Mikołaj Stary.
I w obłokach gdzieś daleko
pędzą sanie mleczną rzeką.

Na tych saniach pan wąsaty
i prezentów wór pękaty.
Czasu mało, mówię szczerze,
Trzeba zdążyć na wieczerzę.

Po kolacji, przy choince,
w blasku wigilijnej świecy
czas prezenty rozpakować
i z rodziną kolędować.

Niech te święta tak wspaniałe
będą całe jakby z bajek.
Niechaj piesek w nocy gada,
biały puch niech z nieba spada.
                                                   Anna Sieradzka

Rodzinny czas
Zima powinna być śnieżna,
po prostu biała.
Taką ją sobie wymarzył,
i już od pierwszego dnia w puchu pozostała.
Z dźwiękiem dzwonków melodyjnych,
wraz z opłatkiem wigilijnym.
W dzień Bożego Narodzenia
jedzie Mikołaj saniami wielkimi
Po niebie pełnym gwiazd.
Już dzwoneczki dzwonią piękne, złote 
U zwierzęcych stop.
Mikołaj ryczy głośno ,,ho, ho, ha…”
Do komina wskoczy prędko,
by zostawić moc prezentów.
Cieszy się razem z nami 
w ten wigilijny dzień.
                                                            Aleksandra Musiał









Czas świąt!
Boże Narodzenie
zaraz tu witamy.
Zbieramy prezenty
dla rodziny całej.

Tu stoi choinka,
a tu wiszą bombki.
biega mama ciągle, 
krząta się po kuchni.

Wtem dwanaście potraw
stoi już na stole.
Zaraz przyjdzie Pan Brodaty
z workiem z prezentami.

Wszyscy patrzą już w niebo,
kiedy mrugnie pierwsza z gwiazd.
Wtedy będzie już najlepiej,
taki już świąteczny czas.
                                                                              Patrycja Kalinowska






Moja rodzina
Wyglądam przez okno,
Ogarnia mnie zdziwienie.
Bo za oknem czeka Boże Narodzenie.      
Jeszcze tylko lada dzień
Choinka będzie świecić się.
Myślę, że to jest czas,
By kupić prezenty i obdarować Was.                                           
       Tata chciał otworzyć pierwszy prezent.
       Mama woła ze zdziwieniem:
        Najpierw opłatek – kochany.
        Wiedziałem, odpowiada do mamy.
        Dzielenie się opłatkiem wywołuje szczęście,
         Bo jest jak magiczne zaklęcie.
Najpiękniejszy moment za nami.
Czas na skorzystanie z potraw.
Już czuję ten przepyszny smak.
Chwilę później wszyscy najedzeni,
Ktoś krzyczy z sieni.
        Góra prezentów sama się nie rozpakuje.
       Tym razem siostra wszystko odpakuje.
       Morał z tego wiersza taki:
      ,,Ważne by była rodzina
       I na twarzach uśmiechnięta mina.”
                                                       Aleksandra Kłosińska

