
 

Kim jest Mikołaj? 

Dzień dobry   

 
 Czy wiecie jaki ważny dzień się zbliża w kalendarzu? 

 Kto będzie Nas odwiedzał? 

 Może przyjrzyjcie się obrazkom poniżej i powiedzcie z kim Wam się kojarzą. 



          

 

                              



 Tak, macie rację. Te przedmioty należą do Mikołaja. 

 A czy wiecie kiedy przypada Dzień Świętego Mikołaja? – 06.12 

 A czym właściwie zajmuje się Mikołaj? 

 

 „Dzwoneczki” – zapraszam Was teraz do zabawy. Pobiegajcie trochę po pokoju  

w różnych kierunkach. Uważajcie proszę na przeszkody, aby się nie przewrócić. 

Kiedy rodzice włączą dźwięk dzwonków Mikołaja 

https://youtu.be/wTD2tBBJzus 

musicie się zatrzymać w rozkroku i wykonując wymachy rękoma w przód i w tył, 

naśladować jego dźwięk „Dzyń, dzyń, dzyń…”. 
Drodzy rodzice potwórzcie tę zabawę kilka razy. 

 

 Posłuchajcie teraz wiersza „Wieczór mikołajkowy” D. Gelner 

 

Biały śnieżek, biały – grudniowy. 

Piękny wieczór, piękny wieczór – Mikołajowy. 

Paczki, paczuszki, woreczki, 

papier, sreberka, wstążeczki. 

Z paczek lalki i misie wystawiają nosy, 

śmieją się do dzieci, śmieją się do dzieci … 

O, słychać ich głosy! 

 

 O jakim wieczorze była mowa w wierszu? 

 Jak on wyglądał? 

 Co wystawało z paczek? 

 Jak zachowywały się misie i lalki? 

 Kogo było słychać? 

 Jak u Was w domach wygląda wieczór mikołajkowy? 

 

 

 
 

 Czym porusza się Św. Mikołaj? 
 Saniami, które ciągną renifery. Zaproście rodzeństwo lub rodziców do zabawy  

i zróbcie zaprzęg. Jedna osoba staje z przodu a druga za nią trzymając za biodra.  

Na dźwięk piosenki poruszajcie się jak zaprzęg Mikołaja, kiedy rodzic zawoła 

„Zmiana!” zamieniacie się miejscami. 

https://youtu.be/-kqqkavf9xM 

https://youtu.be/wTD2tBBJzus
https://youtu.be/-kqqkavf9xM


 „Prezenty” – zabawa dydaktyczna. 

 Drodzy rodzice, proszę znajdźcie dużą torbę na zakupy, która nie jest przeźroczysta. 

Schowajcie do niej kilka zabawek Waszego dziecka tak aby ono nie widziało. Teraz 

usiądźcie z nim na podłodze i poproście, aby pociecha sięgała do torby i za pomocą 

dotyku próbowała odgadnąć co to za przedmiot.  

Uwaga dziecko nie może podglądać.  

 

 

Życzę Wam miłego dnia.  

I pamiętajcie bądźcie grzeczni, pomagajcie rodzicom. Mikołaj ma niesamowity 
 dar i widzi wszystko co robicie. 

Pozdrawiam i do zobaczenia. 


