
Scenariusz uroczystości z okazji dnia św. 

Mikołaja. 

Piosenka: „My rodzinkę dobra mamy” 

Piosenka: „Kiedy za oknami w śniegu 

zasną drzewa…” 

 

Kiedy za oknami w śniegu zasną drzewa, 

Kiedy nad polami wiatr o zimie śpiewa. 

 

Przyjedź do nas Mikołaju, Mikołaju! 

Z workiem jak to niebo. 

Przywieź radość i zabawki, i zabawki 

Dla nas dla każdego 

Dla nas dla każdego. 

Wiersz o św. Mikołaju:  

Przebrany Mikołaj czapkę ma czerwoną,  

Zniszczone kalosze, brodę oszronioną.  

Niesie ciężki worek prezentów 

wspaniałych,  

Chce, by wszystkie dzieci dziś się 

uśmiechały.  

Takiego staruszka widuję czasami  

Na wystawie sklepu, w książce z 

obrazkami.  

Wiem ze jest inaczej, każdy wam to powie:  

"Prawdziwy Mikołaj to był święty 

człowiek".  

Żył on bardzo dawno i w odległym kraju,  

A przecież do dzisiaj o nim pamiętają.  

Dobry był dla ludzi, co miał, to rozdawał,  

Nocą biednym dzieciom prezenty 

zostawiał.  

Każde dziecko może żyć tak jak Mikołaj ,  

Jeśli tylko Boga kocha, ile zdoła,  

Gdy tym, co posiada, podzielić się umie,  

Gdy chętnie pożycza i innych rozumie.  

Piosenka „ Mikołaj” 

Mikołaj, Mikołaj 

Jedzie samochodem, bo gdzieś zgubił 

saneczki  

W tę mroźna pogodę. 

 

Hu hu ha, tra la la 

Co to za Mikołaj? 

Hu hu ha, tra la la 

Co to za Mikołaj? 

 

Mikołaj, Mikołaj, 

Lat ma już bez liku, 

A prezenty znów wieźie , 

Dzieciom w bagażniku. 

 

Hu hu ha, tra la la 

Co to za Mikołaj? 

Hu hu ha, tra la la 

Co to za Mikołaj? 

 

Wchodzi Mikołaj. 

 

Wiersz: 

Dziękujemy Tobie,  

Mikołaju święty,  

Że choć jesteś w niebie,  

Tak bardzo zajęty,  

Przyszedłeś ucieszyć  

Dzisiaj nas tu w szkole,  

Więc Ci dziękujemy  

Usiądź z nami w kole.  

 



Piosenka: „Mikołaj się zbliża” 

Mikołaj przychodzi  

Dzieci się radują 

Wszystkie grzecznie siedzą  

I tak wyśpiewują. 

 

Prawda  jest, prawda jest, 

Że Święty Mikołaj dobry jest. 

 

Przyniesie nam ciastek  

I słodkich jabłuszek. 

Do nas się uśmiechnie 

Ten miły staruszek. 

 

Prawda  jest, prawda jest, 

Że Święty Mikołaj dobry 

 

 

Aniołki 

 

Mamy paczkę listów dzieci. 

Ty Święty  Mikołaju usiądź,  boś 

zmęczony, 

A Aniołki staną, gdzie światło leci 

I przeczytają Ci te strony. 

 

 Anioł I: 

Drogi Mikołaju święty! 

Byłam grzeczna cały rok. 

Przynieś takie mi prezenty: 

Misia, lalkę oraz blok... 

 

Anioł II: 

 A tu znowu: „przynieś narty 

I siostrzyczkę lub braciszka,  

A nie będę już uparty. 

Z poważaniem: Artur Szyszka”. 

 

 

Anioł III:  

A tu jest list długi bardzo,  

Z rysunkami i w kolorze: 

„Przynieś czekoladę twardą,  

Paczkę chipsów – jeśli możesz – 

I lizaki, i ciasteczka,  

I cukierki nadziewane. 

Chciałbym także dostać keksa, 

Pomarańcze i banany...” 

 

Anioł IV: 

 I ostatni list tymczasem: 

„Mikołaju mój kochany,  

nie chcę wcale nic dla siebie”... 

„Tylko byś poprosił w niebie 

Za kochaną mą mamusię. 

Ona jest okropnie chora. 

Byłem kiedyś wraz z tatusiem 

W gabinecie u doktora. 

On powiedział, że mej mamie 

Pomóc może tylko Bóg. 

Zrób to Mikołaju dla mnie – 

Pokłoń się do Jego nóg. 

 

Anioł V: 

Ten list, który przeczytałeś, 

Zasługuje na pochwałę, 

Bo ten chłopiec moi mili 

Myślał w tej doniosłej chwili 

Nie o sobie i prezentach, 

Lecz o zdrowiu mamy w święta. 

 

 



 

Anioł VI: 

To jest bardzo chlubna rzecz 

Sprawy drugich w sercu mieć 

I pomagać tam, gdzie trzeba. 

Mówi wam to Anioł z nieba. 

 

Wszystkie Aniołki: 

Ufamy, kochani, 

Że gdy dary dostaniecie 

Podzielicie się też nimi 

Z waszymi bliskimi. 

 

Mikołaj rozdaje prezenty – 2 aniołki mu 

podają paczki. 

 

Wszystkie dzieci: 

Dobry święty Mikołaju,  
Patrz jak dzieci Cię kochają.  
Ty pamiętasz o nas w niebie,  
my modlimy się do Ciebie.  

Dziękujemy za Twe dary-  
Twoja hojność jest bez miary.  
I my chcemy być dobrymi,  
Darem Twoim się dzielimy.  

 

 

 


