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OSOBY PROWADZĄCE:  
Bożena Muskietorz, Danuta Schroeder, Joanna Rozalewska,  

oprawa muzyczna – Andrzej Dorniak 

 

CELE 
- poznanie zwyczajów i tradycji mikołajkowych 

- kształtowanie otwartej postawy w celu zdobywania nowej wiedzy 

- stworzenie atmosfery wspólnej , kulturalnej zabawy 

- pobudzenie uczniów do działania 

 

CELE OPERACYJNE 
Uczeń: 
- bogaci słownictwo używa zwrotów grzecznościowych, okazuje wdzięczność  
przy otrzymywaniu prezentów 

- zna tradycje i zwyczaje 

- współpracuje w grupie 

- umie komunikować się w grupie 

- wykonuje zadania wg określonej kolejności 

- czuje radość z obdarowywania upominkami 

- śpiewa piosenki 

 

METODY PRACY:  

• Słowno – oglądowa 

• Praktyczna 

• aktywizująca 

 

FORMY PRACY: 

• zbiorowa 

 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: arkusze szarego papieru i brystolu, portret Mikołaja, farby, 

pędzle, kredki, klej, papier kolorowy, wata, płyta z piosenkami, różne nakrycia głowy (czapki 

letnie i zimowe oraz czapka Mikołaja) 

 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

 

1. wstęp – piosenka „Przyjedź do nas Mikołaju” – śpiewa i gra A. Dorniak – 

zachęcenie uczniów do wspólnego śpiewania. 

 

2. powitanie – witam zebranych i posłuchać proszę, ważną nowinę zaraz ogłoszę, dziś w 

naszej szkole wiele radości Święty Mikołaj tu dziś zagości.  

 

 



3. wiersz – czyta Paweł Dec 

 

Pada śnieg pada śnieg biało dookoła 

Przysypało łąki, lasy, przedszkole i szkołę 
Trzeszczy mróz, gwiżdże wiatr zimno dziś na dworze 

Tylko w dali słychać sanie, któż to jechać może? 

To święty Mikołaj dziś odwiedzi nas, przywiezie prezenty w ten zimowy czas. 

 

4. Piosenka „Pędzą, pędzą sanie”– zachęcenie uczniów do wspólnego śpiewania. 

 

5. A teraz , aby przybliżyć obraz osoby, na którą czekamy zadamy kilka pytań:  
• co to za kochany święty, co przynosi nam prezenty? 

• Kim był św. Mikołaj ? 

• Gdzie  mieszka? 

• Kiedy obchodzi imieniny? 

• Jakim pojazdem się porusza? 

• Kto pomaga św. Mikołajowi? 

• Gdzie Mikołaj zostawia prezenty?  

 

6. Czekając na Mikołaja należy wykazać się pewnymi umiejętnościami. Zapraszamy do 

pierwszej konkurencji. 

 

A/ malowanie portretu Mikołaja – 2 grupy po 4 osoby z nauczycielem /1 młodsza i 1 

starsza grupa uczniów/ 

 

W czasie wykonywania kolejnych konkurencji każda klasa dostaje kopertę z pociętymi 

kolorowymi paskami. Zadaniem każdej klasy jest wykonanie łańcucha na choinkę. 
 

B/ czyszczenie butów  - /jedna osoba z każdej klasy/ 

C/  puzzle– sylwetka Mikołaja /starsze/ 

D/  szukanie czapki Mikołaja /młodsze/ 

E/  worek z prezentami /gim/ 

 

Po ostatniej konkurencji przedstawiciele klas ozdabiają choinkę kolorowym łańcuchem. 

 

7. Zapraszamy Mikołaja  /uczniowie nawołują gościa i śpiewają piosenkę „Siedzę 
cichuteńko”/. Wchodzi Mikołaj pyta o to czy dzieci były grzeczne, prosi p. Dyrektor 

o kilka słów na temat zachowania uczniów  /nauczycieli!/ . 

 

8. Rozdawanie prezentów – Mikołaj wkłada prezenty do wcześniej przygotowanych 

butów. Na koniec dziękujemy Mikołajowi za przybycie i wspaniałe prezenty. 

Żegnamy Mikołaja i zapraszamy za rok.  

 

9. Piosenka „Kochany Mikołaj”. 

 
10. Zaproszenie do wspólnej zabawy dyskotekowej. 


