
SPOTKANIE ZE ŚW. MIKPŁAJEM 

Dziecko I : 

 

Już niedługo święta, 

Najpierw mikołajki. 

Już się cieszą dzieci, 

To nie jakieś bajki! 

WSZYSTKIE DZIECI: 

 

Dla wszystkich dzieci nastał dzień miły, 

Nawet rodziców tutaj zaprosiły. 

Bo w przedszkolnej sali wielkie oczekiwanie. 

Ze św. Mikołajem będzie spotkanie! 

 

 

Piosenka 

 

PRZYJEDŻ  OD  NAS  MIKOŁAJU 

 

  I 

Przyjedź do nas Mikołaju, Mikołaju 

z workiem jak to niebo. 

Przywieź radość 

i zabawki, i zabawki 

dla nas, dla każdego 

dla nas, dla każdego. 

 

  II 

Przyjedź do nas Mikołaju, Mikołaju 

na saniach srebrzystych. 

Niech Ci gwiazdy  

drogę wskażą, drogę wskażą, 

gdzie czekamy wszyscy, 

gdzie czekamy wszyscy. 

Dziewczynka : 

 

Dziś św. Mikołaja, więc stolik ubrać trzeba.  

A gdy noc nadejdzie ciemna 

Pewnie święty przyjdzie z nieba. 

 

(nakrywa stolik serwetą) 

 

Stolik ładnie już nakryłam 

Ale boję się troszeczkę 

Może święty dziś nie przyjdzie 

Lub przyniesie mi rózeczkę. 

Czekać muszę aż do rana 

A to tak długo, mój Boże. 

Teraz ładnie się pomodlę  

I do łóżka się położę. 

 

(składa ręce i klęka przy łóżeczku) 

 

Dobry święty Mikołaju 

Nie zapomnij tylko o mnie. 

A gdy zejdziesz tutaj z nieba 

Proszę Ciebie – przyjdź i do mnie. 

 

(kładzie się do łóżka i śpi. Na scenę wchodzą 

aniołki, jedne niosą kosz inne księgi: złotą i czarną) 

 

Anioł I 

Tu są nasze wielkie księgi 

Niech każde dziecko się dowie. 

Czy grzeczna była dziewczynka 

Ta złota księga nam powie. 

Anioł II (wskazuje dwie księgi) 

 

W tej to księdze anioł Boży 

Złotym piórkiem zapisuje 

Czy to dziecko jest pobożne 

I czy dobrze się sprawuje. 

 

A więc głośno przeczytajmy 

Czy dziewczynka grzeczna była 

I na piękne te prezenty 

Czy choć troszkę zasłużyła. 

 

Wszystkie  Anioły 

 

Czytamy, czytamy… 

(anioł I i II klęczą tyłem do publiczności i trzymają 

złotą księgę) 

Anioł III 

 

W złotej księdze napisano, 

Że dziewczynka grzeczna była, 

Gdy się rano obudziła 

Co dzień pacierz odmówiła. 

Anioł IV 

 

W złotej księdze napisano, 

Że nie kłóci się , nie bije. 

Starszym zawsze jest posłuszna, 

Z bratem w zgodzie żyje. 

Anioł V 

 

Cieszą się Aniołki z nieba,  

Niech się każde dziecko dowie,  

Lecz jeszcze popatrzeć trzeba, 

Co czarna księga nam powie. 

 



Anioł VI 

(pokazuje czarna księgę) 

 

Czy to każde dziecko słyszy, 

Że gdy które jest niegrzeczne 

To w tej księdze Anioł pisze. 

 

 

Anioł kreśli złe uczynki, 

Gdy niegrzeczne są na świecie 

Tak chłopczyki, jak dziewczynki. 

 

Wszystkie Anioły 

 

Czytaj, co w czarnej księdze napisano. 

 

(Anioły I i II trzymają księgę) 

 

 

Anioł VIII 

Kartka w księdze czysta, 

Tylko jakaś kreska. 

Gdy mała niegrzeczna była, 

To zaraz się poprawiła. 

 

 

 

Wszystkie Anioły 

 

Kartka w księdze czysta… 

 

 

Anioł I 

(przykłada ręce do oczu, wygląda) 

 

Idzie już Święty, w górę wzniósł ręce 

I tutaj pewnie się zjawi 

Schylcie więc przed nim główki dziecięce. 

On wszystkim pobłogosławi. 

 

 

 

(wchodzi św. Mikołaj. Dzieci śpiewają piosenkę i 

witają go). 

 

Piosenka 

 

„Mikołaj przychodzi” 

 

Dziecko I 

 

Witaj Gościu. 

Witaj nam kochany Staruszku. 

Proszę przyjąć ukłon od wszystkich maluszków. 

Dziecko II 

 

Myśmy bardzo grzeczni byli 

Codziennie od rana 

Każdy słuchał mamy, taty. 

Nie ma tu gałgana. 

 

Dziecko III 

 

Spocznij, święty Mikołaju,  

Bo daleka droga z raju. 

Zapraszamy  Cię   w gościnę, 

Zostań z nami choć godzinę. 

 

 

(Święty  Mikołaj rozdaje prezenty) 

Wszystkie dzieci 

 

Dziękujemy , Święty Mikołaju, 

Za prezenty i słowa. 

Przyrzekamy odtąd w sercu je zachować. 

Dzisiaj wszyscy Cię żegnamy, 

W przyszłym roku zapraszamy. 

 

 

 

(Opracowała E. Jonik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


