
Dzień dobry! 

Na początek przeczytajcie proszę, kilka wierszy o Mikołaju, choince i świętach. 

 

Mikołaj jest jak babcia 

 

Święty Mikołaj nocą wędruje 

stuk, stuk, stuk - laseczką postukuje. 

Bo Mikołaj jest bardzo stary 

i czasami musi nosić okulary. 

I słyszy już gorzej, 

i dźwigać nie może. 

Bo Mikołaj jest jak babcia 

co chodzi w ciepłych kapciach. 

Czasami siły już nie ma, 

ale smutno jest gdy go nie ma. 

Pomogę więc babuni 

to może Mikołaj zrozumie, 

że chcę być dobry dla ludzi 

i oczami babci mnie obudzi. 

 

Zaproszenie dla Mikołaja 

 

Mikołaju usiądź z nami wkoło 

zabawimy się wesoło. 

Robimy zabawki A.Świrszczyńska 

 

Ciach, ciach nożyczkami 

I bałwanek jak aksamit 

Mig, mig igła skacze 

Będą lalki i pajace 

Świnka z jajka z waty anioł 

Hej pracuje Marek z Hanią 

Już gotowy łańcuch i szopka 

Szach mach ot i kropka. 

 

 

Historia świąteczna 

 W pewne święta, moi mili 

 wszyscy bardzo się zdziwili, 

 bo choć późno się zrobiło 

 Mikołaja wciąż nie było. 

 

 Zawsze bywał przed północą 

 kiedy gwiazdy niebo złocą, 

 kiedy śnieg się sypie z nieba 



Zatańczymy wokoło choinki, 

chłopcy i dziewczynki. 

Zaklaszczemy, zaśpiewamy 

i prezenty wszystkim damy. 

A w każdym prezencie - 

serduszko, 

co cicho odpowie na uszko: 

KOCHAM CIĘ. 

 

Prośba Mikołaja 

 

Święty Mikołaj nocą wędruje 

dzwoneczkami pobrzękuje 

i cichutko podśpiewuje. 

Śpiewa o 

wszystkich dzieciach 

na całym świeci. 

O tych, które 

są wesołe w święta, 

i o tych, o których 

nikt nie pamięta. 

Zagląda do 

dziecięcych serduszek 

i liczy 

ile ma przynieść paczuszek. 

 i zapraszać Go nie trzeba. 

 A tu już późna godzina, 

 denerwuje się rodzina: 

 - Może zgubił w śniegu drogę? 

 - Może złamał sobie nogę? 

 Zawsze bywał tu na czas 

 i nigdy nie zawiódł nas. 

 Bo nie mogą święta te 

 bez prezentów obejść się. 

 Nie ma na co czekać. Cóż! 

 Trzeba znaleźć Go i już! 

 

 Szukała Go Babcia Stasia 

 Dziadek Franek, mała Asia 

 i brat małej Asi - Władek, 

 Ciocia Gienia, Wujek Tadek, 

 Mama z Tatą, pies kudłaty 

 i nasz kotek w czarne łaty 

 

 Przeszukali każdy kątek 

 koniec domu i początek. 

 Strych, pokoje i piwnice; 

 wyszli nawet na ulicę... 

 

 Nagle! Grom z jasnego nieba! 



A tych co radośnie śpiewają 

prosi: 

podziel się z tymi 

co nie mają. 

 

 

W świątecznym nastroju 

 

W świątecznym nastroju 

siadamy do stołu. 

Siedzimy wokoło 

rozmawiamy wesoło: 

o tym co nas spotkało 

i co nam się udało. 

Nie mówimy źle! 

O, nie! 

W tę noc gwiaździstą 

gdy Chrystus się rodzi 

źle mówić się nie godzi,, 

ani o tobie, ani o mnie. 

O innych też 

nie można zapomnieć. 

podajmy więc sobie ręce 

i nie gniewajmy się więcej. 

 Przecież komin sprawdzić trzeba! 

 Wiedzą wszyscy - starzy, młodzi: 

 Mikołaj przez komin wchodzi! 

 

 Kto się nie bał, wszedł na dach 

 bo wysoko że aż strach! 

 Do komina zaglądają 

 i za głowy się chwytają 

 

 Jest! Tu siedzi! Z miną marną, 

 w brudnej czapce z twarzą czarną 

 obolały i zmęczony 

 i w kominie uwięziony. 

 Musimy Go stąd wydostać! 

 Nie może tu biedak zostać! 

 Obwiązali go wiec sznurem 

 i ciągnęli wszyscy w górę. 

 Ciągną...ciągną...Nagle! Puuuffff! 

 Ale widok, aż brak słów! 

 Kłęby dymu wyleciały 

 i Mikołaj czarny cały! 

 Znalazł się Mikołaj nasz! 

 I chociaż ma brudną twarz, 

 choć męczony i zziębnięty 

 opowiada uśmiechnięty: 



 Jak się najadł przed podróżą 

 najwidoczniej zjadł za dużo, 

 bo w kominie się nie zmieścił... 

 no i koniec opowieści. 

 Lecz się kończy wszystko dobrze, 

 obdarował On nas szczodrze: 

 Babcia Stasia ma pulower 

 Asia otrzymała rower, 

 Dziadek Franek sweter 

 Tata do swej łódki wiosła, 

 nowe rolki dostał Władek, 

 mądrą książkę wujek Tadek, 

 Mama ma śliczne perfumy, 

 piesek piłkę - taką z gumy 

 Ciocia torbę sznurowaną, 

 kotek - myszkę nakręcaną. 

 Jak to dobrze, że w te święta 

 Mikołaj o nas pamięta! 

 Na złotym dywanie – Gellner Dorota 

 Choinko, choinko,  

 świąteczną masz minkę! 

 Łańcuszek wpleciony 

 w zieloną czuprynkę! 

 Stanęłaś w pokoju 

 na złotym dywanie 

Wesołych Świąt – Melzacki Włodzimierz 

 Wesołych Świąt! 

 Bez zmartwień, 

 z barszczem, z grzybami, z karpiem, 

 z gościem, co niesie szczęście! 

 Czeka nań przecież miejsce. 

 



 i cień twój iglasty 

 zatańczył na ścianie. 

 Usiądę przy tobie! 

 I podam ci rękę. 

 To nic, 

 że masz trochę 

 kłującą sukienkę! 

 Wesołych Świąt! 

 A w Święta 

 niech się snuje kolęda. 

 I gałązki świerkowe 

 niech Wam pachną na zdrowie. 

 Wesołych Świąt! 

 

 

Praca plastyczna: 

http://krokotak.com/2015/12/paper-santa-claus/ 

 

 

 

http://krokotak.com/2015/12/paper-santa-claus/


Zabawa ruchowa. 

Odrysujcie swoje stopy na kilku kartkach, przyklejcie taśmą malarską do podłogi (koniecznie 

trzeba kartki przymocować). Udanej zabawy! 

https://www.youtube.com/watch?v=Oo8gSD9V2lk&ab_channel=EWELINAGANCARZKreaty

wniewdomu 

 

 

Znajdź różnice. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oo8gSD9V2lk&ab_channel=EWELINAGANCARZKreatywniewdomu
https://www.youtube.com/watch?v=Oo8gSD9V2lk&ab_channel=EWELINAGANCARZKreatywniewdomu


 

 

 

Cel: 

 kultywowanie tradycji świątecznych, 

 budowanie przestrzeni dla ekspresji twórczej, 

 rozwijanie kompetencji czytelniczych. 


