
Witajcie Kochani uczniowie!!!  

Zapraszamy Was na spotkanie  

z wyjątkowym gościem, na którego  

z niecierpliwością czekają wszystkie dzieci. 

 

A czy znacie legendę o Świętym Mikołaju? 

Dawno, dawno temu w Mirze na terenach dzisiejszej Turcji mieszkał mały chłopiec. Na imię miał 

Mikołaj i pochodził z bardzo bogatej rodziny. Chłopiec lubił obserwować otaczający go świat  

i bardzo smuciło go, iż inne dzieci nie mają takiego dostatku jak on. Na świecie panowały bowiem: 

wielka bieda, głód i zarazy spowodowane licznymi wojnami oraz klęskami nieurodzaju. Mikołaj 

długo myślał czym spowodowany jest niedostatek innych i doszedł do wniosku, że Bóg ma na 

świecie tyle pracy, iż nie jest w stanie zadbać o wszystkich ludzi w tym samym czasie. Postanowił 

pomóc  Stwórcy w opiekowaniu się biednymi. Zawsze idąc do kościoła zabierał ze sobą tyle 

jedzenia i różnych łakoci  ile tylko mógł unieść. Rozdawał je później biednym dzieciom  

i obserwował radość jaką wzbudzały w nich jego podarunki.  Jego rodzice obserwowali te uczynki 

i cieszyli się, że mają takiego dobrego syna. Mówili, że wyrośnie na wspaniałego człowieka. 

Kiedy Mikołaj dorósł odziedziczył ogromną fortunę. Uznał, że nie potrzebuje takiego bogactwa 

i zaczął je rozdawać potrzebującym. Pewnego 

dnia usłyszał, że mieszkający nieopodal sąsiedzi 

są w wielkiej biedzie. Postanowił im pomóc.  

Z domowego skarbca wyjął więc złoto i w nocy 

wybrał się ukradkiem do domu sąsiada. Przez 

okno wrzucił zawinięty w chustkę skarb  

i niezauważony przez nikogo wrócił do siebie. 

Wielka była radość, gdy ojciec obdarowanej 

rodziny mógł wyprawić wesele najstarszej 

córce. A Mikołaj ponawiał swoje wyprawy do 

sąsiadów,  którzy  coraz goręcej dziękowali 

Bogu za tajemniczego darczyńcę. Po kilku 

latach Mikołaj został biskupem Miry. Jako  biskup nadal bardzo pomagał ludziom: rozdawał 

pieniądze, jedzenie, ubrania, opiekował się chorymi; dużo modlił się, a ludzie często otrzymywali 

cudowną pomoc za jego przyczyną. 

Pan Bóg od dawna obserwował uczynki Mikołaja. Podobało  Mu się,  jak biskup pomaga bliźnim. 

Postanowił, że Mikołaj powinien zostać świętym. Dał też biskupowi możliwość robienia tego co 

kochał najbardziej, a więc uszczęśliwiania ludzi i wspierania najuboższych. 

I tak Bóg dał Mikołajowi dom na dalekiej północy, gdzie święty zbiera przez cały rok siły, aby 

przez jedną noc w roku przynieść prezenty dla wszystkich dzieci na świecie. Dzieci zaś co 

roku czekają na tę magiczną noc i marzą, że uda im się spotkać Świętego Mikołaja. 



Co przyniesie nam święty Mikołaj? Wiele dzieci i nie tylko, zadaje sobie to pytanie. Ale 

czy ktoś myśli o tym, jaki prezent przygotować dla Świętego Mikołaja? Co Mikołaj 

chciałby otrzymać i z czego by się ucieszył? 

 

Święty Mikołaj z pewnością ucieszy się 

z laurki, w której oprócz życzeń dla 

Świętego możecie zapisać Wasze dobre 

uczynki. To wymarzony prezent 

Świętego Mikołaja. 

Rzeczy, których potrzebujesz:  

zielony bristol, bristol lub filc w kolorach: 

czerwonym, białym, brzoskwiniowym i 

różowym, mały biały pompon, nożyczki, 

klej,  biały lub złoty cienkopis, różowa 

farbka, mała gąbeczka do nakładania 

farby lub pędzelek,  czarny marker. 

 

1. Powiększ i wydrukuj szablon 

obok na obrazku. 

2. Złóż zielony bristol na pół. 

3. Wytnij z kartki szablon części 

twarzy Mikołaja a następnie 

przerysuj i wytnij je z filcu lub 

bristolu. Policzki możesz wyciąć 

lub je narysować za pomocą 

farbki i gąbeczki. 

4. Do zielonej kartki przyklej 

najpierw czapkę Mikołaja, 

następnie twarz, potem 

wykończenie czapki. Kolejno 

naklej policzki (lub je narysuj) 

oraz brodę. 

5. Napisz na karteczce "Ho! Ho! 

Ho!" oraz życzenia 

bożonarodzeniowe. Przetnij pompon na pół, tak, aby jedna jego strona była płaska a 

następnie naklej go na czubek czapki Mikołaja. 

6. Za pomocą czarnego markera dorysuj Mikołajowi oczy. 



Kolejna propozycja prezentu dla Świętego Mikołaja ? Nauczcie się  o nim piosenki!  A on 

doceni Wasz trud, przynosząc Wam podarki.  

 

 A Mikołaj pędzi  

 

Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta 

Teraz wszystkie dzieci marzą tylko o prezentach 

Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami 

Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami 

 

A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna 

Od domu do domu ciężką pracę ma 

Jego piękną brodę pokrył srebrny lód 

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł 

 

Święty Mikołaju my Ci pomożemy 

I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy 

Potem pod choinką siądziesz razem z nami 

Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami 

 

A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna 

Od domu do domu ciężką pracę ma 

Jego piękną brodę pokrył srebrny lód 

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł 

https://youtu.be/aLy0DVYuh0s 

 

 

 

Na koniec pomóżcie Św. Mikołajowi 

dotrzeć do dzieci, które czekają na 

niego przy choince.  

 

Dziękujemy Wam za wspólnie 

spędzony czas. Zapraszamy Was na 

kolejne spotkanie ze świetlicą. 

Śledźcie uważnie stronę internetową 

naszej szkoły, bo będziemy tam na 

Was czekać.  

Świetlica 

 

 

https://youtu.be/aLy0DVYuh0s

