
 

Drogie przedszkolaki 

Czy jesteście ciekawi skąd pochodzi św. Mikołaj? Mamy nadzieję, że 

dzisiejsze zajęcia Was zaciekawią i spędzicie miło czas        

Do dzieła! 

 
 Kochane przedszkolaki. Uszykujcie z rodzicami trochę miejsca wokół 

siebie oraz skarpetki zwinięte w kłębuszek      , gdyż na początku czeka 

Was GIMNASTYKA. Jeśli nie macie rodzeństwa to poproście Rodziców 

o dołączenie się do ćwiczeń. Jesteście gotowi? 

https://youtu.be/RsKRBBhgrYQ  

 

 „HISTORIA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA” - wysłuchajcie teraz wiersz p. Ani Bomby. 
https://youtu.be/D4MgMOScbWo  

 
 

https://youtu.be/RsKRBBhgrYQ
https://youtu.be/D4MgMOScbWo
https://www.youtube.com/embed/RsKRBBhgrYQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/D4MgMOScbWo?feature=oembed


 

Spróbujcie teraz odpowiedzieć na poniższe pytania: 

Dlaczego mały Mikołaj był smutny?  

Kogo spotykał i widywał?  

Jak postanowił pomóc biednym? 

Dlaczego roznosił prezenty w nocy?  

Kim został, kiedy dorósł? 

Dlaczego o nim pamiętamy? 

Warto zapamiętać, że Święty Mikołaj dał przykład, jak można pomagać innym i sprawiać radość, dlatego 

dziś wiele     osób go naśladuje i roznosi prezenty, tak jak on dawno temu...  

 

 „WĘDRÓWKA MIKOŁAJA” – zabawa ruchowa –zapraszam dzieci do zamienienia się w 

Mikołaja i naśladowania jego ruchów. Proszę by rodzice przeczytali o jego czynnościach, a 

dzieci je naśladują: 

 Mikołaj jedzie saniami do Polski (biegamy po pokoju) 

 Jest bardzo zimno, rozciera ręce, próbując je odgrzać (zatrzymujemy się i rozcieramy 

dłonie) 

 Wysiada i kroczy powoli w głębokim śniegu (maszerujemy powoli) 

 Zatrzymuje się i wykonuje kilka podskoków dla rozgrzewki (podskakujemy w miejscu) 

 Unosi ciężki worek i idzie dalej (schylamy się i udajemy zarzucenie worka na plecy) 

 Zatrzymuje się, tupie, przed wejściem do pewnego domu, próbując strącić śnieg z 

butów (zatrzymujemy się, tupiemy nogami) 

 Wchodzi do niego bardzo po cichu i zostawia w nim prezenty. (chodzimy na palcach, 

udajemy, że wyjmujemy z worka prezenty i kładziemy je na podłodze) 

 

Jak Wam podobało się naśladowanie Mikołaja?  

 „MIKOŁAJ” Poproście swoich Rodziców by wydrukowali wam (lub napisali na kartkach) 

poniżej zamieszczony napis. Co tam jest napisane? Przeliczcie litery w wyrazie i wspólnie z 

Rodzicami nazwijcie każdą z nich. Następnie wytnijcie litery umieszczone w kratkach i ułóżcie z 

nich napis: „Mikołaj” według wzoru. Na końcu sami nie patrząc na napis spróbujcie powiedzieć 

jaką głoską zaczyna się, a jaką kończy słowo „Mikołaj”. 

 

Mikołaj 
M i k o ł a j 

 

 

 



 „PIOSENKA DLA MIKOŁAJA”  

Drogie przedszkolaki, już niedługo zawita do was i do przedszkola św. Mikołaj, więc postarajcie 

się nauczyć piosenkę, którą wczoraj zaproponowaliśmy na zajęciach zdalnych. Poniżej klikając 

na obrazek lub link odtworzycie ją na YouTube - możecie teraz śpiewać całą rodziną  

https://youtu.be/PzFv7H4az30  

 

 
 WAŻNE INFORMACJE O MIKOŁAJU (w prezentacji multimedialnej) 

Czy chcecie dowiedzieć się: 

- gdzie teraz mieszka św. Mikołaj? 

- jaki jest jego adres? 

- kim są pomocnicy św. Mikołaja? 

- jak nazywają się jego renifery? 

 

Na wszystkie te pytania poznacie odpowiedzi w Prezentacji multimedialnej umieszczonej                 

w osobnym załączniku. Poproście swoich kochanych rodziców, by Wam wszystko przeczytali. 

 

 
 

 Na koniec zapraszam Was do wykonania zadań w Kartach Pracy wg instrukcji. 

1. Planeta dzieci, karty 2, str.12 i 13 

2.  Planeta dzieci, czytanie i pisanie, str. 30 

      Na dziś to już koniec. Jesteście wspaniali i wasi rodzice również     

Do jutra!       

https://youtu.be/PzFv7H4az30
https://www.youtube.com/embed/PzFv7H4az30?feature=oembed

