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1a. Czy wiesz, jak wygląda święty Mikołaj? Proszę podpisać rysunek.

1b. Proszę napisać, jakie prezenty ma w worku święty Mikołaj.

lalka

Grudzień

6
Mikołajki
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1c. Proszę odpowiedzieć na pytania.

1d. Proszę powiedzieć, jaki prezent można podarować tym osobom.
Dlaczego?

1. Kiedy przychodzi święty Mikołaj w Polsce, a kiedy w twoim kraju?
2. Jak jest ubrany?
3. Jakie prezenty przynosi i gdzie je zostawia?
4. Co przynosi niegrzecznym dzieciom?

mama

siostra

babcia

tata

brat

dziadek
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2b. Proszę odpowiedzieć na pytania.

2a. Proszę przeczytać wpis na blogu i powiedzieć, dlaczego Dominik 
czekał na świętego Mikołaja.

DOMINIK.NOWAK
DzieńZaDniem

  
5 XII /piątek/

Jutro będzie TEN dzień! Wy też na niego czekacie? 
Ja od dwóch tygodni! I mam pewien plan. Dziś  
w nocy nie będę spał, tylko będę na NIEGO czekał. 
Muszę zobaczyć, którędy wchodzi do domu i jak ON 
to robi, że nie czuję, gdy wkłada prezenty pod moją 
poduszkę. Jest godzina 22.00. Na szczęście nie chce 
mi się spać, więc na pewno dziś nie zasnę. Chyba w coś sobie pogram. 

6 XII /sobota/

I znów mi się nie udało.     Rok temu też czekałem na świętego Mikołaja, ale   
w końcu zasnąłem. Za to dziś rano jak zwykle znalazłem pod poduszką słodycze   
i wymarzony telefon! Hurra! Nie będę już musiał korzystać z komórki rodziców!
Dobrze, że napisałem w tej sprawie list do świętego Mikołaja. Poprosiłem w nim też 
o prezenty dla mamy i taty. Ten święty Mikołaj to jednak jakaś zagadka… Którędy   
i kiedy wchodzi do domu? Rozmawia z moimi 
rodzicami? Dlaczego nie spotyka się ze mną? 
Przychodzi sam czy ktoś mu pomaga?
Tyle pytań i żadnej odpowiedzi… 

A Wy co myślicie na ten temat?

Dominik

O mnie Moja klasa Strona główna Kontakt

DzieńZaDniem

1. Kiedy święty Mikołaj przynosi dzieciom prezenty?

2. Dlaczego Dominik postanowił nie spać?

3. Co Dominik chciał zobaczyć?

4. Gdzie święty Mikołaj zostawił prezenty?

5. Jakie prezenty dostał Dominik?

6. Dlaczego Dominik cieszy się z prezentu?

7. Ile razy Dominik czekał na świętego Mikołaja?
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3. Proszę posłuchać piosenki i wpisać brakujące słowa.

  Kochany Panie Mikołaju

Kochany Panie Mikołaju, 
my tak czekamy każdej  …………..……..0. 
Dlaczego zawsze Pan przychodzi 
do nas, gdy …………..……..1? 
Czy to już musi tak pozostać?
………...2 to jest w księgach zapisane? 
Ja od ……..…………….3 bym wolała 
spotkanie z Panem.

I wiem od dzieci, że z radością 
chciałyby …………………..4 Pana głosu. 
W mróz ogrzejemy Panu uszy 
piosenką gorącą jak rosół! 

Ref.: Hu hu ha, hu hu ha,
nasza ……….……5 zła, ale zima z Mikołajem 
jest pachnącym, ciepłym ………………6!
Hu hu ha, hu hu ha,
nasza zima zła, ale zima z Mikołajem 
jest pachnącym, ciepłym majem!
Zawsze bądź wśród nas, 
Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju ……..…..7! 

Kochany Panie Mikołaju, 
………………..……8 z bardzo smutną minką 
pyta mnie o to, czy Pan znajdzie 
prezent pod ……..…………….9? 
Czy ktoś o Panu nie zapomni, 
że Panu smutno będzie potem. 
Dzieci …………………10 Panu
dać w prezencie serca szczerozłote. 

Takie serduszka pięknie grzeją 
w ……………..……11 podróżach
wśród zamieci. 
Dzieci są Pana Mikołajem, 
a Pan jest Mikołajem dzieci. 

Ref.: Hu, hu, ha, hu, hu, ha... Słowa: Jacek Cygan
Muzyka: Maria Jeżowska

Wykonanie: Majka Jeżowska

zimy
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4. Proszę odpowiedzieć na pytania.

Jaki prezent można dać 
świętemu Mikołajowi? 
Dlaczego?

Gdzie mieszka święty 
Mikołaj? Jak wygląda
jego dom?

5. Proszę napisać list do świętego Mikołaja.

Projekt

Prezenty mikołajkowe
Proszę zorganizować losowanie kartek z imionami i nazwiskami koleżanek 
i kolegów z klasy (każdy losuje jedną osobę i nie mówi, kto to jest).  
W domu proszę zrobić dla tej osoby mały upominek i napisać na nim 
jej imię i nazwisko. Proszę ustalić, kiedy otrzymacie swoje prezenty.  
W tym dniu nauczyciel zbierze wszystkie upominki i rozda je odpowiednim 
osobom.

…………….., 15.11.2019 r.
Kochany Święty Mikołaju!

Nazywam się …………………......................……………….. i chodzę do klasy …………  
w szkole w ……………….…......................……. . W ubiegłym roku prosiłam  
/ prosiłem Cię o prezenty tylko dla mnie. Bardzo Cię proszę, abyś w tym 
roku przyniósł prezenty także dla mojej rodziny:
……………………………………….................................…………………………………………
……………………………………….................................…………………………………………
……………………………………….................................…………………………………………
……………………………………….................................…………………………………………
Jestem pewny / pewna, że wszyscy będą z nich bardzo zadowoleni!

Pozdrawiam serdecznie!
………………………………..

Dlaczego święty Mikołaj 
przychodzi zimą, a nie 
latem?
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