
Redagowanie świątecznych życzeń 

Redagowanie świątecznych życzeń należy zawsze do najtrudniejszych rzeczy jakie 
trzeba zrobić przed świętami. Bo życzenia świąteczne nie mogą być byle jakie, 
nieprzemyślane, czyli tzw. na łapu capu. Życzenia zawsze powinny pasować do osoby, 
której je składamy. Inne życzenia złożymy swoim rówieśnikom, inne babci dziakowi, 
wujkowi, cioci czy rodzicom. Jeszcze inna formę powinny mieć te składane obcym, na 
przykład sąsiadowi.

Oto kilka wzorów zredagowanych życzeń. A może Wam się uda coś ułożyć? Pamiętajcie 
tylko o odpowiedniej formie, dla osoby, którą chcemy obdarować serdecznością na 
Święta. Miłej zabawy.

Za oknem ciemno,
cichutko puszyste ścielą się płatki.
Niech serca się z sercem podzielą
jak wigilijnym opłatkiem. 

Merry Christmas, Christmas Merry były sobie renifery. 
Miały bardzo śmieszne minki, bo urwały się z choinki.
Wpadły w ciepły cichy kąt życząc Tobie Happy Świąt! 

Biały obrus na stoliku,
iskry gonią się w kominku,
pierwsza gwiazdka mruga z nieba,
Anioł kolędę Ci śpiewa,
a pod karpia łuskami jest mój list z życzeniami... 

Renifer Rudolf już grzeje kopyta, Mikołaj w pośpiechu prezenty chwyta, niech wszystkie smutki 
wnet pójdą w kąt - ja dziś Ci życzę Wesołych Świąt!



Kiedy Boże Narodzenia nadchodzi, 
przesłać życzenia się godzi. 
Przyjmijcie zatem z rąk naszych garść życzeń najlepszych 
zdrowia, spokoju, radości, 
a w Nowym Roku - olbrzymiego Rogu Obfitości .
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia 
towarzyszy Ci przez cały Nowy Rok. 

Gdy gwiazdki świecą na niebie, 
Mikołaj leci do Ciebie
By dać Ci piękne prezenty 
I przesłać uśmiech swój święty 

Już Mikołaj grzeje sanie.
Czego pragniesz niech się stanie.
Każde z marzeń skrytych w głębi
Święty Dziadek może spełnić.
Pięknych i radosnych chwil życzy... 

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,
Że każdy wszystko usłyszy:
I sanie w obłokach mknące,
I gwiazdy na dach spadające,
A wszędzie to ufne czekanie ?
Czekajmy - dziś cud się stanie 

Skacze Aniołek, skacze po chmurkach,
niesie życzenia w Anielskich piórkach.
Niesie w plecaku babki i świeczki,
a w walizkach złote dzwoneczki. 

Gdy przyjdą Święta w srebrnej bieli,
Gdy Stary Rok w Nowy się zamieni,
Przyjmij gorące me życzenia,
Niech się Ci spełnią wszystkie marzenia. 


