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It was a windy and snowy day.
A girl named Annie didn’t want to play.
‘I wish I had a toy robot’, the girl said. 
‘But I haven’t got any and that’s why I’m sad.’
Annie started drawing because she had a plan.
She created a robot in the blink of an eye.
Next, she put her drawing in a white envelope 
and addressed it to Santa with her heart full of hope.

The next day, believe me or not,
Santa had a surprising thought:
‘All of the children are so dear to me.
They seem very happy when I appear.
I’m reading their letters – it’s always fun!
I’ll be on my way when the work is done.’

Every year in Santa’s factory each elf creates
a lot of fantastic Christmas presents.
The elves work really hard through day and night 
to make all of the children laugh in delight.

Production has finished and the reindeer gathered around.
They do it every year in Santa’s town.
Suddenly, Santa Claus came and sat in the sleigh.
The elves brought a big sack – fully packed.

After a while with Santa – the guide
the reindeer started a sleigh ride.
They were visiting children, it was late at night.
The night that was magical, beautiful and white.

As you may guess, Santa didn’t forget
to leave a present next to Annie’s bed.
He put it on the cupboard and left her house
as quietly and quickly as a little mouse.
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Małgorzata Pauszek – absolwentka fi lologii angielskiej oraz wychowania przed-
szkolnego i nauczania początkowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, a także diagnozy i terapii pedagogicznej na Uczelni Nauk Społecznych 
w Łodzi. Pracuje w Przedszkolu nr 74 im. Misia Uszatka w Poznaniu. W nauczaniu 
języka angielskiego dzieci stawia na ruch, działanie, wykorzystuje tworzone przez 
siebie gry i zabawy oraz rymowane teksty, m.in. bajeczki z morałem. Miłośniczka 
kotów brytyjskich.

Bajka „Christmas Dreams” 
na płycie

oraz na naszym 
kanale na YouTube 

Bajka „Christmas Dreams” 
na płycie

oraz na naszym 
kanale na YouTube 

Ilustracje do bajki „Christmas Dreams”
dostępne w PRENUMERACIE PLUS lub do 
pobrania na www.blizejprzedszkola.pl

prenumerata

PLUS!!
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Early in the morning the girl opened her eyes
and screamed cheerfully: ‘What a nice surprise!
I’ve got a toy robot! It’s one of my dreams…
Dreams can come true – just as it seems.’

Kontekst: Za oknem wieje i pada. Dziewczynka o imieniu 
Annie postanawia napisać list. Annie rysuje robota, o którym 
marzy, wkłada rysunek do koperty i ma nadzieję, że jej list 
trafi  do adresata – Świętego Mikołaja. Następnego dnia Mi-
kołaj myśli o tym, jak drogie są mu dzieci, ile radości sprawia 
im jego wizyta oraz ile szczęścia przysparza jemu samemu 
czytanie dziecięcych listów. Jak każdego roku, kiedy to elfy 
kończą przygotowywanie prezentów, renifery zbierają się w 
miasteczku Mikołaja. W saniach, które ciągną, zasiada wspo-
mniany już starszy, siwy dziadzio. Kiedy tylko elfy przynoszą 
worek wypełniony prezentami, rozpoczyna się nocna wyprawa 
do domów dzieci. Okazuje się, że Mikołaj nie zapomina o An-
nie – zostawia na jej szafce prezent. Kiedy dziewczynka budzi 
się rano i otwiera świąteczny podarunek, jej oczom ukazuje 
się robot. Annie jest bardzo szczęśliwa. Wie, że warto mieć 
marzenia, gdyż mogą się one spełnić. 


