
Mikołajki. 

Drogie dzieci, jak co roku 6 grudnia obchodzimy Mikołajki. 

Zapoznajcie się z legendą o św. Mikołaju. 

Dawno, dawno temu, w bogatym domu żył pewien chłopiec imieniem 

Mikołaj. Rodzice uczyli go, że Pan Jezus bardzo kocha ludzi i często modlili się 

razem z nim. Po śmierci rodziców Mikołaj został sam. Było mu smutno, chociaż 

był bardzo bogaty. Pewnego dnia usłyszał, że mieszkający nieopodal sąsiedzi są 

w wielkiej biedzie. Postanowił im pomóc. Z domowego skarbca wyjął więc złoto 

i w nocy wybrał się ukradkiem do domu sąsiada. Przez okno wrzucił zawinięty w 

chustkę skarb i niezauważony przez nikogo wrócił do siebie. Wielka była radość, 

gdy ojciec obdarowanej rodziny mógł wyprawić wesele najstarszej córce. Mikołaj 

ponawiał swoje wyprawy do domu sąsiadów, w którym coraz goręcej dziękowano 

Bogu za tajemniczego darczyńcę. Pewnej nocy Mikołaja rozpoznano. Prosił 

jednak, aby nie rozgłaszano jego tajemnicy. Po kilku latach Mikołaj został 

biskupem Myry. Nowy biskup bardzo pomagał ludziom: rozdawał pieniądze, 

jedzenie, ubrania, opiekował się chorymi; dużo modlił się, a ludzie często 

otrzymywali cudowną pomoc za jego przyczyną. Mikołaj zmarł 6 grudnia i w tym 

dniu jest on wspominany. Dawniej mikołajki miały inny charakter niż dziś. W 

wigilię tego święta, 5 grudnia, pasterze zachowywali post, aby na nich nie 

napadały wilki. Składali ofiary z kur i baranów. Rodzice w wigilię tego święta 

podrzucali dzieciom różne prezenty. W końcu XVIII wieku pojawił się Mikołaj 

ubrany w czerwony płaszcz i czerwoną czapkę. Odwiedzał domy w towarzystwie 

anioła oraz diabła i obdarowywał podarunkami. 

A teraz odpowiedzcie na pytania: 

· Czy wierzycie w istnienie Mikołaja? 

· Gdzie on mieszka? 

· Jak jest ubrany? 

· Czy ma jakiś pomocników? 



· W jaki sposób każdy z nas może stać się świętym Mikołajem? 

 

Drogie Świetliczaki, poproście rodziców lub przeczytajcie sami list od 

Św. Mikołaj 

Kochane Dzieci!!! 

Na wstępie listu pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cieszę się bardzo, że 

rok minął tak szybko i znowu mogę obdarowywać Was wspaniałymi prezentami.  

Dostałem bardzo dużo listów od dzieci z Waszej szkoły. Wiele 

prezentów rozdam już dzisiaj, w dniu moich imienin. Powrócę do Was wraz z 

pojawieniem się w dniu Wigilii pierwszej gwiazdki na niebie. Wypatrujcie jej... 

Mam dzisiaj bardzo dużo pracy, dlatego nie mogę być teraz z Wami. Mam 

nadzieję, że byliście i będziecie bardzo grzeczni! 

P.S. 

Wy możecie stać się moimi pomocnikami. Dobre słowo, uśmiech czy dobra rada 

nic nie kosztują, a mogą dawać radość rodzicom, kolegom czy nauczycielom. 

Sprawiajcie, aby ludzie się uśmiechali. 

Do zobaczenia 

Święty Mikołaj 

ZADANIA DO WYKONANIA: 

Quiz: „Co wiecie o św. Mikołaju?” 

· Gdzie mieszkam? 

· Kiedy obchodzę imieniny? 

· Jaki jest mój ulubiony kolor? 

· Jakim pojazdem poruszam się po świecie? 

· Jakie zwierzęta ciągną mój pojazd? 

· W jaki sposób podrzucam dzieciom prezenty? 

· Kto pomaga mi w przygotowaniu prezentów? 

· Skąd wiem, jaki prezent pragnie otrzymać dziecko? 

· Co dostają niegrzeczne dzieci? 



BAŁWANEK 

A teraz zabawa: z zawiązanymi oczami narysujcie postać bałwanka. Zobaczcie 

jak śmiesznie wygląda, prawda?? 

BIAŁA ZGADUJ- ZGADULA 

· Które miesiące są białe? 

· Kto mieszka w krainie śniegu i lodu? 

· Wroni język lub pokrywa rzeki zimą? 

· Jakie potrawy mają biały kolor? 

· Na jakim sprzęcie można szaleć zimą? 

· Jaki pojazd ma płozy? 

· Latem na patyku lub w kubku, zimą na rzece? 

· Wymień 3 rzeczy związane z zimą. 

ZIMOWE ZAGADKI 

· Nie deszcz i nie grad - spada z nieba, bieli świat. 

· Wieje wiatr, szczypie mróz, biało dookoła. 

Jedzie wóz, jedzie wóz bez żadnego koła. 

· Przyjechała biała pani z kraju dalekiego. 

Piękna na niej suknia z puchu srebrzystego. 

Błyszczą białej pani gwiazdki na sukience. 

Niesie biała pani choinkę na ręce. 

· Jaki to domek niepotrzebny latem, zimą co dzień karmi zwierzęta skrzydlate? 

· Pukają w okienka, proszą o ziarenka. 

O nasionka, okruszyny, bo są głodne podczas zimy. 

· Zimą wisi lśniący przy oknie, okapie, gdy słońce przygrzeje, woda z niego 

kapie. 

· Płaszcz czerwony, lamowany, wypełniony wór dokładnie. 

Biała broda, długie buty. Któż to taki, czy odgadniesz? 

· Z mroźnego lasu przywieziona, w srebrzyste bombki ustrojona. 



A kiedy płomień świec zaświeci cieszy dorosłych, cieszy dzieci. 

· Nic nie mówi i nie śpiewa, śmiechem także nie wybucha. 

Na mrozie bez ruchu stoi i słońca okropnie się boi. 

Zagadki dla dzieci - poziom trudności: łatwy 

W nocnej ciszy 

łowi myszy. 

*** 

Ten śniegowy panicz, 

garnek ma na głowie. 

W miejscu nosa marchew, 

ulepił go człowiek! 

*** 

Dobre ma zwyczaje, 

ludziom mleko daje. 

*** 

Za ladą sklepową, 

sprzeda to i owo. 

*** 

Jaką porę roku mamy, 

gdy za morzem są bociany? 

*** 

Kot ogromny, pręgowany. 

Bywa w cyrku - tresowany. 

*** 

Nieraz w bajkach widziałem 

i zwiedzałem go w snach 

ale prawdę Ci powiem: 



częściej widzę go w drzwiach. 

*** 

Lubię ciepło, lubię słońce, 

gdy w doniczce siedzę. 

I mam bardzo ostre kolce, 

choć nie jestem jeżem. 

*** 

Gdy ją obieramy, 

łezki ocieramy. 

*** 

O szyby dzwoni, 

gdy chmura łzy roni. 

*** 

Co brzmi w trzcinie 

w Szczebrzeszynie? 

*** 

Co za białe piórka, 

sypie zimą chmurka? 

*** 

Zagadki dla dzieci - poziom trudności: trudny 

Z soczystych liści złożona. 

Okrągła głowa zielona. 

*** 

Co jesienią z dębu spada? 

Co ze smakiem dzik zajada? 

*** 

Z waty bywa, z puchu bywa, 



w nocy do snu nas okrywa. 

*** 

Kiedy go ucierasz, 

na płacz Ci się zbiera. 

*** 

Co to jest? Nie gdacze na podwórkach 

rośnie w lesie żółta…. 

*** 

Jak ten kwiatek się nazywa, 

co słowo „pan” w nazwie ukrywa? 

*** 

Jaka to para 

umie w zgodzie, 

Tańczyć i skakać 

tylko na lodzie? 

*** 

Co to za rycerz 

w słomianej zbroi, 

różę otula, 

w ogrodzie stoi? 

*** 

Największe ciężary 

podnosi on w mig. 

Ma stalowe ramię, 

nazywa się… 

*** 

Tłustego mleka 



da nam na serek. 

I ciepłej wełny 

da na sweterek. 

*** 

Mam kapelusik 

nie do kłaniania, 

mam zgrabną nóżkę 

nie do skakania. 

*** 

Pracuje głęboko, 

pod czarnym sufitem. 

Ludzie palą skarby, 

przez niego zdobyte. 

Obejrzyjcie film o Mikołaju 

https://www.youtube.com/watch?v=JKBmUJIv20&list=RDCMUCNw7Fu3315i

S67KxXVs3J_Q&start_radio=1&t=14 

 

A teraz proponujemy wiersz – uzupełniankę. Wstawcie odpowiednie (do 

rymu) brakujące wyrazy: 

Śpią pod śniegiem stare drzewa 

Za kominem kocur...................., 

Księżyc sennie głową kiwa, noc cichutko z nieba spływa Nagle – co to? Niczym 

burza Pojazd z mroków się wynurza! 

To Mikołaj, nad chmurami Pędzi do nas z ...................! 

Mimo lodu, mimo chłodu, Jak szalony mknie do .........! 

Bo dzieciaki całą zgrają Niecierpliwie już ...............! 

Jakaś pani z wielkim kokiem Woła, łypiąc groźnie...........: „Kto był grzeczny i 

układny ten dostanie prezent..........., ale kto był łobuziakiem ten dostanie figę 

https://www.youtube.com/watch?v=JKBmUJIv20&list=RDCMUCNw7Fu3315iS67KxXVs3J_Q&start_radio=1&t=14
https://www.youtube.com/watch?v=JKBmUJIv20&list=RDCMUCNw7Fu3315iS67KxXVs3J_Q&start_radio=1&t=14


z............! 

Lecz Mikołaj głową kręci Dla każdego mam ............!” 

I układa pod łóżkami Złote paczki z ............... 

( wiersz M. Strzałkowskiej „Święty Mikołaj”) 

Przepis na pierniczki świąteczne 

Pierniczki to pyszny świąteczny deser, ozdoba bożonarodzeniowego stołu i 

radość dla małych kucharzy, którzy mogą wykazać się inwencją twórczą w 

kuchni. 

Potrzebne będą: 

• 2 szkl. mąki 

• 2 jajka 

• 3/4 szkl. cukru 

• łyżeczka kopiasta masła 

• 2 łyżki miodu 

• płaska łyżeczka sody oczyszczonej 

• przyprawa korzenna do pierników 

• farby spożywcze 

• foremki 

Sposób wykonania: 

Mąkę, sodę, przyprawę korzenną wsypujemy do miski. Wlewamy do niej 

rozpuszczony, gorący miód i cukier. Gdy masa lekko przestygnie – dodajemy 

masło i 1 jajko. Wyrabiamy gładkie ciasto. Następnie rozwałkowujemy i 

wykrawamy foremkami ciasteczka. Roztrzepujemy jajko i smarujemy 

pierniczki. Pieczemy ok. 15 min. 

Następnie ozdabiamy według własnego pomysłu. 

Smacznego! 

 

 

A na koniec kolorowanki:  



 



 

 

 

 


