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« ÎN AŞTEPTAREA LUI MOŞ CRĂCIUN”  

PROGRAM LITERAR-MUZICAL PENTRU SERBAREA DE 

CRĂCIUN REALIZAT ŞI PRELUCRAT DE 

  
 

PROFESOR DIMA STELUŢA  

GRĂDINIŢA P.P. NR. 11, BRĂILA 

 

 Copiii, îmbrăcaţi de sărbătoare în straie albe, ornate cu beteală argintie, intră în sala 

de grupă cu lumânări aprinse, daruri, crenguţe de măr înflorite, pe care le aşează lângă ieslea 

Pruncului Iisus. Intrarea se face pe melodia « Santa Maria », copiii merg şi se închină la prunc, 

apoi îşi ocupă locurile stabilite. 

                  

Astăzi este o zi mare 

De aceea v-am poftit, 

Astăzi vom da o serbare 

Şi cu toţii ne-am gătit. 

 

Tare mult am mai muncit, 

De toate am pregătit 

Vom cânta, vom colinda, 

Poezii vom recita! 

 

     Mămicuţe şi tătici, 

         Bunicuţe şi bunici, 

         Pe toţi azi v-am invitat 

         Să participaţi şi voi 

         La primirea minunată, 

         Pe care i-om face noi 

          Moşului Crăciun  îndată. 

  

CÂNTEC « MOŞ  CRĂCIUN » 

Moş Crăciun, Moş Crăciun, 

Tu eşti atât de bun, 

Când vii în seara de Ajun, 

Eşti darnic  Moş Crăciun. 

 

Toţi copilaşii stau cuminţi 

Şi-aşteaptă darul tău, 

Sunt buni şi-ascultă de părinţi, 

Niciun copil nu-i rău. 

 

Moş Crăciun, Moş Crăciun, 

Tu eşti atât de bun, 

Când vii în seara de Ajun, 

Eşti darnic Moş Crăciun. 
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Tu, Moşul nostru drag şi bun 

Ne-aduci doar bucurii, 

În seara Sfântă de Crăciun 

Toţi te-aşteptăm să vii! 

 

În seara sfântă de Crăciun 

Toţi te-aşteptăm să vii! 

În seara Sfântă de Crăciun... 

 

 

    Moş Crăciune, bun venit! 

Că ţi-e frig de mult o ştim, 

Însă noi ne-am pregătit 

Cât mai cald să te primim. 

     

    Lângă brad am pus 

Scăunelul ca să stai 

Şi-o  măsuţă am adus 

Pentru daruri să o ai. 

 

Iar sub bradu-mpodobit 

Cu steluţe argintii, 

Asculta-vei rând pe rând 

Cantece şi poezii. 

 

       Încărcat cu daruri pline 

           Cine vine ?Cine vine ? 

           La ferestrele-ngheţate 

           Cine bate ?Cine bate? 

  O păpuşă sau o carte 

                    Cine-mparte, cine-mparte ? 

           Bradul plin cu jucării 

           Cine l-a adus, copii ? 

                    Cine are, cine are 

                    Şi desagă şi toiag ? 

                    Moş Crăciun cel bun şi drag ! 

 

                    Ura !Ura !Moşul vine   

             Să-l primim cum se cuvine 

             Lângă brad să îi cântăm  

             Şi apoi să îi dansăm 

             Cu toţi  să ne  bucurăm ! 

               

 Norii cu căciuli pe frunţi  

             Au adus iarna din munţi. 

             Ea coboară de pe creste 
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             Frumoasă ca o poveste. 

              

 Frumoasă ca o poveste. 

 

 Mai întâi a pus pe stradă 

             Un covor alb de zăpadă,  

             Dalbe flori a prins în ramuri, 

             A pictat steluţe-n geamuri. 

 

  

 Cu copiii darnică 

             Iarna-i foarte harnică,  

             Punţi durează, de cristal 

             Peste râu, din mal în mal. 

              

 Căci copiii tare-i plac, 

             Patinoar face din lac  

             Şi le-aşterne derdeluş, 

             Loc de joc la săniuş. 

           

 

  CÂNTEC  ŞI  DANS « CRĂIASA  ZĂPEZII » 

                 1.Departe-ntr-o ţară de gheaţă 

Bunica mi-a spus că ar fi 

O zâna ce iarna-i răsfaţă 

Şi-i bucură mult pe copii 

Aleargă cu ei prin ninsoare 

Alunecă pe derdeluş 

La geamuri le lasă o floare 

De nea şi un înger de pluş. 

 

                  2.Eu ştiu că povestea-i poveste, 

Şi somnul aduce un vis, 

Dar vizita de-aseară este 

Reală exact cum am zis 

Crăiasa Zăpezii e-o doamna 

Frumoasă, de veghe mereu 

Şi-i şi primăvară şi toamnă 

Şi vară lângă patul meu. 

 

Refren: Crăiasa Zăpezii a fost şi la mine 

Şi fulgii pluteau împrejur 

Mi-a spus „noapte bună”,      

M-am gândit mai bine           bis 

Era chiar mămica, vă jur. 
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 A-nceput bogat şi des 

                 Neaua să se-aştearnă , 

                 Luminează-n casa mea 

                 Mândrul pom de iarnă 

 Cu beteală de argint 

 Strălucind pe ramuri, 

                 Aşteptăm pe Moş Crăciun 

                 Să ne bată-n geamuri. 

                 Hai degrabă să cântăm 

                 Plini de voioşie, 

                 Şi pe Moşul să-l rugăm 

                 Să nu întârzie. 

 

    Brăduleţ, brăduleţ 

                           Parcă eşti un soare, 

                    Străluceşti ca-n poveşti                    

             Plin de globuşoare. 

                    Brăduleţ, brăduleţ, 

                    Eu ştiu foarte bine 

                    Că mai sus ai pe ram 

                    Daruri pentru mine.  

 

CÂNTEC „BRĂDUT  IUBIT” 

1.Noi ţie îţi cântăm, 

Brăduţ iubit 

Şi mult ne bucurăm 

Că ai venit. 

 

2.Din munte te-ai născut, 

Brăduţ iubit 

Şi drum lung ai făcut, 

Eşti obosit. 

 

3.În casă te-aşezăm, 

Brăduţ iubit, 

Pe Moşul l-aşteptăm, 

Chiar c-a sosit. 

 

4.Şi an de an de-acum, 

Brăduţ iubit, 

În seara de Crăciun 

Vei fi dorit.  

 

Refren:            Clopoţei şi beculeţe, 

Steluţe şi globuleţe 

Te fac mai frumos 

Şi mai luminos.  
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Ninge lin şi îndesat 

Peste case, peste sat. 

Într-o sanie uşoară, 

Trasă de un iepuraş 

Urecheat şi drăgălaş, 

Moş Crăciun din deal coboară. 

 

Dumneavoastră îl cunoaşteţi? 

E un moş bătrân, bătrân, 

Un toiag în mână are 

Şi-o desagă în spinare, 

Umplută cu jucării 

De-mpărţit pe la copii. 

 

Dumneavoastră ştiţi prea bine 

Ce  copii cuminţi suntem! 

Moş Crăciun cel drag când vine 

Îi cântăm şi-i colindăm. 

 

           

    Moşule, să ştii te-aştept 

          Ţi-am luat faringosept, 

          Mi-a spus mama că tuşeşti, 

          Da, aşa e când răceşti... 

          Ţi-am luat şi un fular 

          Să-ţi pui la năsuc măcar, 

          De ce nu te-ngrijeşti? 

          Vai, ce rău e când răceşti ! 

 

    Moşule, hai la serbare,                                  

          Pe un scaun şezi 

          Pune-ţi sacul la picioare  

          Pe noi să ne vezi.  

          Jucării şi dulciuri multe 

          Tu ne dăruieşti, 

          Haide, ia-ne-acum în braţe 

          Spune-ne poveşti.  

          Noi îţi vom cânta colinda 

          Cea de Moş Ajun,    

          Iar din sacul tău  vei scoate  

          Daruri de Crăciun. 

 

    Atunci când sunt eu răcită  

            Mami ştii cum se agită ? 

           Îmi dă ceai, îmi face frecţii, 

               Apoi trece la injecţii. 

               Însă nu te-aş sfătui, 
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 Nu-i aşa că dor copii? 

    Ia o ţuică, dar nu rece, 

 Fiartă. Şi să vezi că-ţi trece!  

 

    Străbunul Moş Crăciun 

Ca-n fiecare an 

Soseşte -n sănioară 

La noi, a câta oară? 

  

Răbdare vă spun vouă, 

Că vine şi la noi 

Şi într-o clipă, două 

Va fi aici cu voi. 

 

 

 

CÂNTEC „VINE, VINE MOŞ CRĂCIUN!” 

1.Prin padurea-nzăpezită 

Se-aud zurgălăi sunând, 

E o sanie grăbită 

Pe zăpad-alunecând. 

 

Refren: Vine, vine Moş Crăciun 

             Toţi piticii-i ies în drum, 

             Să primească toţi acum  

             De la Moş ceva bun: 

   Un pisoi sau un căţel 

  Sau un urs mai mititel, 

  O păpuşă sau un ceas  

  Sau ce-o mai fi rămas. 

 

2.Este veselie mare, 

Fiecare are-un dar,  

Moşul drag cu barba albă 

Va pleca pe drumuri iar. 

 

Refren: Uite, pleacă Moş Crăciun, 

Toţi piticii-i ies în drum, 

Să-l petreacă toţi acum 

C-au primit ceva bun…  

Şi să vină şi la anul  

Ca şi-acum! 
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Moş Crăciun, la urcuş, 

S-a pornit cu sacu-n spate. 

Drumu-i rău şi-i lunecuş 

Şi moşneagul nu mai poate. 

Lung se uită îndărăt, 

Scuturându-şi barba rară, 

De omăt 

Şi oftează sub povară: 

-Greu, băiete, greu de tine! 

Iaca, stau şi mă socot, 

Dacă nu cumva-i mai bine 

Să mă mut mai către vară, 

Că-s bătrân şi nu mai pot! 

 

 

    Dragi copii din ţara asta, 

Vă miraţi voi cum se poate 

Moş Crăciun din cer de-acolo 

Să le ştie toate, toate? 

  

Uite cum, vă spun îndată: 

Iarna, noaptea, pe zăpadă 

El trimite câte-un înger  

La fereastră să vă vadă. 

 

Îngerii se uită-n casă 

Văd şi spun, iar Moşul are 

Colo-n cer, la el în tindă 

Pe genunchi o carte mare. 

  

Cu condei de-argint el scrie 

Ce copil şi ce purtare, 

Şi de-acolo ştie moşul 

Că-i şiret el, lucru mare. 

 

    Fii binevenit în sală, 

                 Dragă Moşule Crăciun, 

              Vreau să-ţi colindăm din inimi 

                     Astă-seară, în Ajun! 

                     Stai puţin, te odihneşte, 

                     Că respiri cam greu, 

                     Tot aşa când urcă scara 

                     Şi bunicul meu. 

 

    Moşule cu plete lungi 

Tare rar la noi ajungi 

Şi trudit de drum cum vii 
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Încărcat cu jucării 

Le împarţi, ne zici ce zici 

Şi pleci iarăşi de aici. 

Mai rămâi la noi acum, 

Că-s cuminte şi sunt mic 

Şi mi-e drag să-mi fii bunic. 

 

          Moş Crăciun, cu plecăciune 

                   Îţi urez „BINE-AI VENIT”! 

                   Şi-ţi doresc doar zile bune 

                   Şi  un an nou fericit. 

                   Pentru c-ai venit la mine 

                   Vreau acum să-ţi mulţumesc 

                   Şi să-ţi spun din inimioară  

                   Moşule, eu te iubesc!  

 

 

CÂNTEC „MOŞ  CRĂCIUN  CU  PLETE  DALBE” 

Moş Crăciun cu plete dalbe 

A sosit de prin nămeţi 

Şi aduce daruri multe  

La fetiţe şi băieţi. 

Moş Crăciun, Moş Crăciun! 

 

Din bătrâni se povesteşte 

Că-n toţi anii negreşit, 

Moş Crăciun pribeag soseşte 

Niciodată n-a lipsit. 

Moş Crăciun, Moş Crăciun! 

 

Moş Crăciune, Moş Crăciune, 

Încotro vrei s-o apuci? 

Ţi-aş cânta florile dalbe 

De la noi să nu te duci.   

Moş Crăciun, Moş Crăciun! 

 

 

              

          Te-aşteptam de-atâta vreme, 

                   Visam noaptea c-o să vii 

                   Şi ca mine te aşteaptă 

                   Milioane de copii! 

                    -Vreau să ştii c-am fost cuminte, 

                    Multe rele n-am facut 

                    Deşi, poate cateodată 

                    Am greşit, dar…..zău, n-am vrut! 
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Moşule, la o adică… 

           Pentru o fetiţă mică 

                     Care-a fost…aşa şi-aşa… 

                      Nici prea bună, nici prea rea, 

                      Ai în sacul tău ceva? 

                                -Ştii… fetiţa aş fi eu, 

     Dar îţi dau cuvantul meu 

                     Că de astăzi înainte 

Voi fi bună şi cuminte! 

   

Iată-mă c-un an mai mare 

        Am crescut şi-s voinicel! 

                     Dar mama tot mă alintă 

                     „Dragul mamei, băieţel!” 

    Moşule, te rog acum 

         Când o iei pribeag la drum 

                     S-aduci saci cu jucării 

Şi-ncă multe bucurii 

                     La copii şi la părinţi, 

                     Că şi ei au fost cuminţi, 

                     Au muncit mereu, mereu 

                     Cu credinţa-n Dumnezeu.  

    Moş Craciun, visez la tine, 

         De un an întreg te-aştept 

                     Multe am facut eu bine 

                     Sunt cuminte şi deştept. 

 

    Moş Crăciun, că eşti bun 

          Uite, aş dori să-ţi spun, 

                   Ca la anul când mai vii 

                   Să renunţi la jucării, 

                     Să aduci de vrei în spate 

                  Multă, multă sănătate 

                   Pentru tata şi mămica, 

                   Pentru bunul şi bunica. 

    Pentru mine s-aduci minte 

        Să fiu bună şi cuminte 

                  Şi să mă ajuţi să cresc, 

                 Ca să scriu şi să citesc. 

 

CÂNTEC „SCRISOARE  LUI  MOŞ  CRĂCIUN” 

1.Ştii dragă, Moş Crăciune 

Ce aş vrea să-ţi spun 

Că sunt copil cuminte, 

Hărnicuţ şi bun, 

Tu vii cu daruri multe 

La copiii toţi,  
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Dar eu te rog pe tine 

Adu dacă poţi:  

 

Refren: Bunicuţei nişte ochelari 

  Şi bunicului papuci, 

  Pentru mama, nu uita, cercei 

  Şi lui tata nişte nuci. 

 

2.Pentru motanul nostru 

Adu-un şoricel 

Şi-un os frumos lui Cuţu, 

Dar mai măricel, 

Mai adu şi o puşcă 

Şi mai vreau să-ţi spun,  

Că mi-aş dori şi-o minge,  

Dragă Moş Crăciun. 

Dragă Moş Crăciun... 

 

 

Ochelari, papuci, cercei... 

Şi nişte nuci! 

 

 

    Afară ninge liniştit, 

Şi-n casă arde focul, 

Iar noi pe lângă mama stând 

De mult uitarăm jocul. 

 

În casă, patul e făcut, 

Dar cine să se culce 

Când mama spune de Isus, 

Cu glas duios şi dulce. 

 

Cum s-a născut Isus pe fân, 

În ieslea cea săracă, 

Şi boii peste el suflau, 

Căldură ca să-I facă. 

Cum au venit la ieslea Lui, 

Păstorii de la stână, 

Şi îngerii cântau în cor, 

Cu flori de măr în mână. 

 

    Iisus se naşte astăzi  

În peşterile lumii, 

În ochii noştri limpezi, 

În raza blândă-a lunii. 
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În fiecare casă 

Cu licăriri de soare, 

În pâinea de pe masă, 

În fulgul de ninsoare. 

 

Iisus se naşte astăzi, 

Să-I punem la picioare, 

Lumina rugăciunii 

Şi-o limpede cântare. 

 

 

EDUCATOAREA  Am spus că s-a născut, 

Iisus, în ieslea sfântă, 

Că-n ceruri heruvimii 

În cor de slavă  cântă. 

 

Am spus că cerul s-a-nnoit, 

Şi lângă el pământul, 

Că îngerii cântă în cer 

Şi-aici la noi, colindul.  

 

Am spus că plouă pe pământ  

Visare şi lumină, 

Am spus că leagănul cel sfânt, 

E dragoste divină. 

 

Am spus, dar nu  uita, copile, 

Cum s-a născut Iisus 

Acolo, jos ,în frig pe paie, 

Doar magii daruri i-au adus.   

 

COLIND „STEAUA SUS RĂSARE” 

Steaua sus răsare 

Ca o taină mare, 

Steaua străluceşte 

Şi lumii vesteşte 

  Că astăzi Curata, 

  Preanevinovata, 

  Fecioara Maria 

  Naşte pe Mesia. 

Magii cum zăriră 

Steaua şi porniră, 

Mergând după rază 

Pe Hristos să-L vază. 

  Şi dacă sosiră, 

  Îndată-L găsiră, 

  La Dânsul intrară 
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Şi se închinară. 

Cu daruri gătite 

Lui Hristos menite, 

Luând fiecare 

Bucurie mare. 

Care bucurie 

Şi aici să fie 

De la tinereţe 

Pân’ la bătrâneţe. 

 

 

    De-atunci, în seara de Crăciun 

Creştinu-mparte ce-i mai bun 

Sărbătorind  cum se cuvine,  
Această naştere divină. 

 

Copiii  pleacă la urat 

Şi nu se-opresc din colindat, 

Până ce toţi n-au ascultat, 

Povestea lui Iisus cel Lăudat. 

 

    Şi pe la case se opresc, 

Şi gospodarii îi cinstesc; 

Covrigi, plăcinte, cozonac, 

Cu dărnicie-ndeasă-n sac. 

 

C-aşa-i în seara de Ajun, 

Sunt obiceiuri din străbuni; 

Acum, se-aude de pe drum, 

Că vine-n  poartă Moş Crăciun. 

 

    Cad fulgii moi din cer dansând 

Şi dansul lor e lin, 

Iisuse astăzi al meu gând 

E doar  de  tine plin. 

 

Cad fulgii moi în palma mea  

Şi strălucesc pe rând, 

Căci astăzi s-a născut Hristos 

Cel preamărit şi blând. 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

COLIND „O, CE VESTE MINUNATA!” 

O, ce veste minunată, 

În Bethleem ni s-arată: 

Astăzi S-a născut 

Cel făr-de-nceput                  bis 

Cum au spus proorocii. 

 

Că la Bethleem Maria 

Săvârşind călătoria 

Într-un mic sălaş, 

Lâng-acel oraş              bis 

A născut pe Mesia. 

 

Pe Fiul în al Său nume 

Tatăl L-a trimis în lume 

Să se nască 

Şi să crească,              bis 

Să ne mântuiască. 

 

E Iisus păstorul mare 

Turmă ca El nimeni n-are 

Noi Îl lăudăm 

Lui ne închinăm          bis 

Cu credinţă tare.  

 

     

Se-apropie Crăciunul, 

Cu zvonuri de colinde, 

Să ne rugăm în taină, 

Când steaua se aprinde. 

 

Se-apropie Crăciunul,  

Vin să te rogi cu mine, 

Iisus se naşte astăzi 

Copile, pentru tine. 

 

    Se-apropie Crăciunul, 

Cu bradu-mpodobit 

Iisus ne cere-n taină 

Să-ngenunchem smerit. 

 

Se-apropie Crăciunul, 

Vin să te rogi duios, 

Să creşti curat copile 

Ca bradul de frumos. 
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TOŢI  COPIII    Dă-ne Doamne ajutor 

Şi la toate s-avem spor, 

Binele să-l săvârşim 

Fiii tăi iubiţi să fim! 

 

 

 

 

 

 

 

CÂNTEC „IUBESC  PE  DOMNUL” 

Iubesc pe Domnul că mi-ascultă vocea, 

Iubesc pe Domnul că mi-ascultă plânsul, 

Iubesc pe Domnul că mi-ascultă ruga, 

Îl chem mereu în orice greu-bis 

 

Refren: Cheamă-l şi tu în viaţa ta, 

  Cheamă-l mereu şi-ai să vezi puterea sa ,    bis 

  Căci El este mare de-aceea îl iubesc, 

  Căci El este mare, de-aceea îl slujesc.     bis 

 

 

 

 


