
 
                  „Święty Mikołaj „    Zajęcia z wykorzystaniem sylwet 

 

Cele ogólne : 

• Tworzenie miłej atmosfery świąt  

• Kształtowanie wzajemnego szacunku do drugiego człowieka 

• Zapoznanie z tradycjami Polskimi i  Św. Mikołajem 

 

Kompetencje kluczowe: 

• Obywatelskie 

• W zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej 

• Osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się 

 

Przebieg: 

Po wylosowaniu sylwet , nauczycielka czyta tekst rymowany bardzo wolno, tak by dziecko 

mogło skojarzyć swoją sylwetę z tekstem i przypiąć ją w odpowiednim momencie. 

 „ Święty Mikołaj”   tekst Jolanta Zapała 

Noc już zapada i wieczór bliski 

Św. Mikołaj pakuje walizki 

Wszystkie prezenty spakować trzeba 

wysłać na ziemię kurierem z nieba 

Starsze Anioły mu pomagają 

bo na prezenty dzieci czekają 

Trzeba się spieszyć, czasu niewiele 

dzwony już słychać w każdym kościele, 

A w niebie słychać tylko  krzątanie 

mały aniołek urządza pranie 

biega i skacze żywo po chmurkach 

pierze ubranka wiesza na sznurkach 

chociaż pracuje troszkę się smuci 

pod noskiem sobie kolędę nuci 

Kropelki wody na ziemię spadają 

zanim dolecą wnet zamarzają 

Gwiazdek tysiące na ziemię spada 

zimą na śniegu najlepsza zabawa 

Treflinka z dziećmi lepi bałwana 

zabawa w śnieżki jest im też znana  ( dzieci i zabawa w śnieżki) 

Nagle Aniołek rozsunął chmurkę 



i wypatruje czegoś przez dziurkę 

dojrzał dziewczynkę małą zziębniętą 

płaczącą, smutną i samiusieńką 

Niewiele myśląc zeskoczył z nieba 

leci i krzyczy….pomóc jej trzeba!!! 

Dlaczego płaczesz i jesteś sama? 

Gdzie jest twój tato? , gdzie twoja mama? 

Mama w szpitalu jest ciężko chora 

taty już nie ma w domu od wczoraj 

Anioły wielkie zadnia mają 

wszystkie problemy swych dzieci znają 

objął dziewczynkę przytulił mocno 

nie bój się moja maleńka siostro 

stanę na straży i dzień nocą 

będę Ci służył swoją pomocą 

odtąd już zawsze będę przy Tobie 

w życiu, w zabawie , w drugiej osobie 

będę najlepszym twym przyjacielem 

…a  mama wróci  gdy wyzdrowieje 

więc czuwa Anioł nad dzieckiem już  

Bo to jest właśnie nasz Anioł Stróż 

A w dzień gdy Jezus się nam urodził 

to dzień miłości będę obchodził 

wtedy Aniołek i Dobry Święty 

w nocy przynosi dzieciom prezenty   ( choinka i prezenty) 

gdy w niego wierzysz spełnia życzenia 

i nawet smutek w radość zamienia 

gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na niebie 

on z Aniołami pędzi do Ciebie. 

a cała nasza duża rodzina 

łamie opłatek i wigilię zaczyna. 

 

Rozmowa na temat treści:  Gdzie mieszka Św. Mikołaj z Aniołkami?  Jak wygląda Św. 

Mikołaj? Co zobaczył Anioł z nieba?  Dlaczego dziewczynka była smutna? Kto zaopiekował 

się dziewczynką? Co oznacza słowo wigilia? 

Taniec Aniołków z chustami do piosenki „ Kołysanka” sł. i muz. Jolanta Zapała 

8. „Kołysanka”  sł. i muz. Jolanta Zapała   

1. Już ziemię ogarnęła kolędy nocna nuta 

miłością zajaśniała choć w sercach zawierucha 

światło w tunelu wyznacza drogę światu  

niech świeci mocno by pomóc swemu bratu 

Ref: Więc zaśnij już maleńka ma Dziecino 

i zapłakane swoje oczka zmruż 



bo Tyś miłością tylko mą jedyną  

niech aniołowie utulą Cię do snu. 

2. Wiele na Ciebie czeka życiowych niespodzianek 

chcę Ci wyśpiewać dzisiaj tysiące kołysanek 

Maleńkie rączki niech błogosławią światu 

Maleńką miłość podaruj swemu bratu. 

 

Słuchanie piosenki „ Dziś Aniołki przyleciały” sł. i muz. Jolanta Zapała zabawa ilustracyjna 

do piosenki. 

                             

  „ Dziś Aniołki przyleciały” sł. i muz. Jolanta Zapała 

1. Dziś Aniołki przyleciały 

i kolędy zaśpiewały 

dzwoneczkami zadzwoniły  

i wieść nową ogłosiły. 

Że na sianku wśród stajenki  

leży Jezus Malusieńki. 

 

Ref: Cicho śpij …słodko sobie śnij 

cicho ciiii… słodko sobie śni. 

                                                    2.  A Treflinka  roztańczona  

                         Jak choinka jest zielona 

             Zaśpiewała z Aniołkami 

             Lulaj Jezu nasz kochany 

             Niech Matula Cię utuli 

              laj laj luli laj laj luli 

Opracowała Jolanta Zapała dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Treflika w Zaborzu 

 

Sylwety do zrobienia: Św. Mikołaj siedzący na krześle w stroju biskupa ok 18 cm , 3 walizki w 

tym jedna rozłożona widać z niej zabawki i prezenty dla dzieci ( 7cm , 8 cm),kilka prezentów 3 

sztuki 5 cm, dwie laki 6 cm, 3 samochody 5 cm, puzzle 4cm. 

3 Anioły starsze ok 13cm ( Anioły w ruchu każdy osobno jeden lata, drugi się schyla , trzeci 

stoi), mały kościółek 12 cm z dzwonem,  mały uśmiechnięty Aniołek 10 cm ( rączki ma 

uniesione do góry), sylweta sznur z praniem rozciągnięty od chmury do chmury z których 

spadają krople wody , 5 śniegowych gwiazdek wielkości  2 cm,  bałwan 7 cm, śnieg 12 cm 

szerokości jako podłoże, dzieci 2 można wykorzystać z poprzednich tekstów ale muszą być 

ubrane jak zimą ( albo zrobić nowe) 12 cm, dziewczynka skulona płacząca z zimna nieubrana, 

mama w łóżku szpitalnym, choinka 12 cm i pod nią prezenty reszta sylwet z innych tekstów. 

 


