
A TÉLA TÉLA TÉLA TÉL    
 
Korán jön a sötétség, 
Betakar a téli ég, 
Fáznak fent a csillagok, 
Pici fényük hunyorog. 
 
Hidegek az éjszakák, 
Hó borít be már sok fát. 
Közeleg a karácsony, 
Egy igazi szép álom. 
 
 

Írta: Borsy Krisztina   6.a 
 

 
 

 
 
 



 
TÉLTÜNDÉRTÉLTÜNDÉRTÉLTÜNDÉRTÉLTÜNDÉR    

 
Hófehér, hófehér, 
Mint a hó, mint a dér. 
Fehérhajú tündér táncol 
Künn a rét közepén. 
 
Fehérhajú, fehérruhás, 
Meseszép tünemény, 
Fehér szikrát lobbant tánca, 
Ragyog tıle már az éj. 
 
Tejfehér, ködfehér 
Fátyla libben, hozzám ér, 
Tündérfehér leszek én is, 
Mint a tündér, mint a tél. 
 
 

Írta: Harangozó Krisztina  6.a 
 
 

 



KARÁCSONYI CSODAKARÁCSONYI CSODAKARÁCSONYI CSODAKARÁCSONYI CSODA    
 
Téli éjjel esik a hó, 
Zuhog, szakad, de minden jó. 
Fúj a szél, susognak a fák, 
Ágyban az ember aludna már. 
 
Este a hóból hóember lesz, 
Orra, szája, mindene lesz. 
Reggel a gyerekek kimennek, 
S mit látnak? Hóembereket! 
 
Másnap jön is már a fenyıfa, 
Alatta ajándék, cukorka. 
Örülnek a gyerekek annak, 
Amit a dobozban meglátnak. 
 
Itt ruha, ott könyv, 
Ami a gyerekeknek öröm. 
A szüleik boldogan nézik, 
A gyerekek meg a ruhákat cserélik. 
 
 

Írta: Ács Roland és Kiss Péter  6.a 
 
 

 



TÉLI KÉPTÉLI KÉPTÉLI KÉPTÉLI KÉP    
 
Mirtil cica az ablakban 
Rátalált az abrakra, 
Ellopta az ebédet, 
Megette ı egészen. 
 
Rátalált a nagybátyja, 
Megölelte karjával, 
Karácsonyi csoda ez, 
Nálunk már a hó evez. 
 
Volt már itt a télapó, 
Hozta a sok télgolyót, 
A gyerekek játszanak, 
A nagymamák álmosak. 
 
 

Írta: Simon Máté  6.a 
 
 
 

 



 
DECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBER    

 
Fehérbe borultak a fák, 
Fehérbe világít a táj. 
Gyorsan csúszik a szán, 
Gyerünk, te is csússzál hát. 
 
Az éjszaka leple alatt, 
A lányok a fa alatt 
Titokban hóembert építenek, 
S titkolják érzéseiket. 
 
Eljön a Szenteste napja, 
Megszólal a szeretet hangja. 
Együtt ünnepel a család, 
Sosem láttam még ily csodát! 
 

Írta: Pallag Bettina 6.a 
 
 
 

 
 



A TÉLA TÉLA TÉLA TÉL    
 
Fehér a táj, reszket a madár, 
Nagyon kár, hogy elmúlt a nyár! 
 
Dombtetıkrıl siklik a szán, 
Gyereksereg csizmában jár. 
 
Piros arccal, kesztyőben, 
Hógolyót gyúr iziben. 
Az idıt ı nem sajnálja, 
Csak holnap megy iskolába. 
 
Sárgarépa, seprő, kalap. Mi lesz ez? 
Egy hóember alak. 
 
Hull a hó, hull a hó! 
Jaj, de jó, nemsokára jön a télapó! 
 
Hideg szél fúj, a madarak is fáznak, 
S az egyik nekimegy egy ágnak. 
Fennragad szegényke, de jön a télapó. 
Leszedi az ágról, s minden újra jó. 
 
Szép a tél, a havat hányom,  
De azért a nyarat várom! 
 

írta: Pap Marcell 
 
 
 



A TÉL CSODÁIA TÉL CSODÁIA TÉL CSODÁIA TÉL CSODÁI    
    
Lehullt a hópehely, 
S ez csak egyet jelent: 
Itt a tél, s nem viccelek, 
Ujjongva fut minden gyerek. 
 
Hócsata dúl földön, égen, 
S mindenki sikít a jégen. 
Dermesztı hideg van a kabát alatt, 
Már most mindenki várja a nyarat. 
 
De túl falun, városon, 
Túl hócsatákon, 
A téli tájon 
minden fehér, hófehér. 
 
Éjszaka a vidék felett csend ül, 
Száncsengı vidáman csendül. 
Mindenki tudja, ki az, 
Hát a Mikulás az. 
 
Édesanyával keressük a fenyıt, 
Bundazsákban járjuk az erdıt, 
Ha megtaláltuk a megfelelıt, 
Az kap nálunk Szenteste téli ünneplıt. 
 
 

írta: Zoltán László Gáspár 


