
Propozycje aktywności na czas nauki zdalnej 

30.11.2020 - 4.12.2020 

„I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” 

ZAGADKI, REBUSY, ŁAMIGŁÓWKI, GRY 

                    ZNAJDŹ DROGĘ!  

Znajdź drogę jaką może dostać się Św. Mikołaj! Oczywiście możesz sam zaprojektować taki labirynt! 



ZAGADKI DLA POMOCNIKA 



 

O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU 

Poszczególne pytania wycinamy i wrzucamy do pojemniczka. Pytania wyciągami 

pojedynczo i odpowiadamy na nie. Uczeń może pobawić się w te zagadki 

z rodzeństwem lub rodzicami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKI MOŻE BYĆ MIKOŁAJ? 

Określenia dopisz do każdej litery (np. miły, dopisz do litery M oraz pozostałych liter 

swoje propozycje). 

M –                          

I – 

K – 

O – 

Ł – 

A – 

J – 

PYTANIE ODPOWIEDŹ 

Gdzie mieszka św. Mikołaj? w Laponii 

Kiedy obchodzi imieniny Mikołaja? 6 grudnia 

Jaki kolor jest ulubiony przez 

Mikołaja? 

czerwony 

W czym przynosi prezenty św. 

Mikołaj? 

w worku 

Jakim pojazdem porusza się św. 

Mikołaj po świecie? 

saniami 

Jakie zwierzęta ciągną sanie 

Mikołaja? 

renifery 

W jaki sposób św. Mikołaj podrzuca 

dzieciom prezenty? 

przez komin 

Kto pomaga Mikołajowi w 

przygotowaniach prezentów? 

elfy 

Skąd św. Mikołaj wie, co dzieci chcą 

otrzymać od niego? 

dzieci piszą listy 

Co dostają od św. Mikołaja 

niegrzeczne dzieci? 

rózgę 

 



 

 

ĆWICZ, TAŃCZ, ŚPIEWAJ 

PIOSENKA O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU 

  

Uzupełnij luki piosenki słowami podanymi w tabeli. Odsłuchaj piosenkę (link do 

piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=pj5dym7MqYo) i zaśpiewaj ją wraz 

z rodzeństwem lub rodzicami! 

 

Prezenty, lodem, siwą, zima, choinkę, śniegu,  

1 Już śniegiem _____ świat okryła, 
Już wigilijna przyszła noc, 

Już ktoś zagląda do komina, 
To z ______ brodą przemiły gość 

 
Ref. Nasz kochany Mikołaj, 

Dziś ______ rozda nam, 
Pod ________ włoży je, 

Byśmy mogli cieszyć się (x2) 

 
2 Choć bardzo zimno jest na dworze, 

Choć _____ dużo, aż po pas, 
Choć wszystko skute grubym ______, 

On się nie boi, odwiedzi nas 

 
Ref. Nasz kochany Mikołaj, 

Dziś ______ rozda nam, 
Pod ________ włoży je, 

Byśmy mogli cieszyć się (x2) 

 

ŚNIEŻNE KULE 

Śnieżną zabawę można mieć w pokoju. Jak to zrobić? Wystarczy nam parę 

arkuszy białego papieru – po zgnieceniu udawać będą śnieżne kule. Ćwiczcie 

nimi rzuty do celu – ustawić możecie w pokoju kolorowe wiaderko lub pudełko, 

na podłodze położyć można też hula - hop. Trafisz?  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pj5dym7MqYo


                  KREATYWNY KĄCIK 

 

BOMBKI BROKATOWE 

Potrzebne materiały: 

-kula styropianowa 

-szpilki 

-cekiny 

-wstążki brokatowe 

-nożyczki  

-sznurek 

-brokat 

  

-W styropianową kule wbijamy cekiny ze szpilką. 

-Możemy do ozdabiania użyć też wstążki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIERNICZKI ŚWIĄTECZNE 

Składniki: 

150g masła 

250g naturalnego miodu 

300g cukru 

3 jajka 

2 łyżeczki cynamonu 

po 1 łyżeczce zmielonych goździków, gałki muszkatołowej, imbiru, kardamonu 

(możemy zastąpić przyprawą do piernika, ale radzę użyć 

poszczególnych przypraw) 

1 łyżeczka sody 

około 770-820g mąki pszennej  (tortowej) 

dodatkowo: 

lukier do ozdoby 



 

MIKOŁAJ 

 

Potrzebne będą: papier techniczny, ołówek, nożyczki, klej do prac plastycznych, 
czerwony flic, białe pomponiki, czarny i czerwony marker, kreatywne oczka 

 

Aby wykonać Mikołaja, wystarczy odrysować na kartonie swoją dłoń, następnie 
wyciąć i ozdobić. Na palce przylepiamy pompony, które będą brodą Świętego 

Mikołaja, z ręki robimy buzię, naklejając oczka i dorysowując pozostałe elementy, 
a na koniec w miejscu kciuka przylepiamy czerwony filc jako czapę. 

Udanej zabawy! 

 

MIKOŁAJ Z ROLKI 

 

Materiały i przybory: 

 

rolka po papierze toaletowym 

kłębuszki waty 

farby, pędzel, podkładka 

kremowy papier 

nożyczki 

klej 

czerwony i czarny flamaster 

zszywacz 

1. Rolkę po papierze toaletowym malujemy na czerwony a następnie 

pozostawiamy do wyschnięcia. 

 

2. Górę rolki zaginamy do środka a następnie zszywamy zszywaczem 

biurowym lub sklejamy solidnym klejem. 

 



3. Z kremowego papieru wycinamy buzię Mikołaja- malujemy również oczy i 

czerwony nosek. 

 

4. Do rolki przyklejamy watkę i buzię a dookoła buzi mikołajową brodę. 

 

      Gotowy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOINKA - RZUT DO CELU 

 

Do wykonania choinki potrzebujemy: 

 

-duży karton 

-farbki plakatowe 

-nożyczki 

-kolorowy papier 

-klej 

-ołówek 

 

Naszkicuj choinkę na kartonie- wytnij. 

Wytnij kółka w choince-pokoloruj farbkami. 

Z papieru kolorowego wytnij kółka, trójkąty jako 

bombki.  

Ozdób swoją choinkę.  

Jeśli posiadasz piłeczki możesz rzucać do celu w 

otwory, które wcześniej wykonaliście . 

Lub użyć zgiętego papieru, gazety jako kulki. 

 

 

 



MIKOŁAJKOWY POJAZD 2020 

 
Szybko, sprawnie, na czas- to nie tylko dewiza firm 

kurierskich;  
Św. Mikołaj również chce do wszystkich zdążyć. 

Pomoże mu w tym na pewno dziecięca wyobraźnia: 

zbudujcie w Waszych domach Mikołajowy Pojazd 
2020.  Św. Mikołaj na pewno upatrzy sobie jakiś 

model. Waszymi pojazdami możecie pochwalić się 
przed rówieśnikami podczas przerwy międzylekcyjnej 

on-line.  
 

 

 

POMYSŁ NA PREZENT DLA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

 

Wyobraźcie sobie sytuację, w której 

Św. Mikołaj otrzymuje od Was prezent. 

Co Waszym zdaniem sprawiłoby Mu 

największą radość? Stwórzcie ranking 5 

najbardziej udanych prezentów dla 

Świętego Mikołaja, a następnie.... 

podarujcie Mu w darze jeden z nich. 

Pamiętajcie: najlepsze prezenty znajdują 

się nie w sklepie a w sercu. 

 

 

 

 

 

 

 

PORTRET SWIĘTEGO MIKOŁAJA 

 

Zachęcam Was do stworzenia portretu Św. Mikołaja. 

Wyobraźcie sobie, że jesteście świątecznymi 

artystami. Waszym zadaniem jest zrobienie pracy 

plastycznej, dowolną techniką wykorzystując: 

kolorowy papier, kredki, pastele, farby plakatowe, 

plastelina, kleje brokatowe. Wykorzystajcie to, co 

macie do dyspozycji w domu. Portrety mogą Wam 

później posłużyć jako kartka świąteczna (kartka z 

bloku złożona na pół A5) na której możecie napisać  

życzenia. Rodzice na pewno podpowiedzą Wam jak 

powinien wyglądać taki portret. Przy robieniu portretu 

rozwiniecie swoje zdolności twórcze, wierzę że Wasza 

wyobraźnia nie zna granic.  

 

 



NAJPIĘKNIEJSZY FILM O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU. OCEŃCIE SAMI! 

W oczekiwaniu na Św. Mikołaja, gdy wszystkie obowiązki zostaną zrealizowane, 

zachęcam Was do obejrzenia niezwykłego filmu. „Cud na 34 ulicy” z 1947 r. w 

reżyserii George Seatona. Zaproście rodziców i wspólnie spędźcie rodzinnie czas, 

który nie będzie zmarnowanym. Czy Św. Mikołaj naprawdę istnieje? W półtorej 

godziny przekonacie się, że tak. Dobroć, szlachetność i wiara w ludzi 

przypomni Wam, co liczy się w Świąteczny czas. Film jest magiczny, czarujący 

i mimo, że jest czarno-biały to wciąż świeży i aktualny. Ta cudowna produkcja 

zostanie Wam w pamięci na długi czas. A Wy do jakiego filmu  świątecznego 

wracacie najchętniej?  

Link: https://www.cda.pl/video/423211770 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.filmweb.pl/person/George+Seaton-93370


TAJEMNICZY PREZENT 

 

 

Narysuj rzecz, którą Mikołaj może 

przynieść w prezencie Tobie lub komuś 

bliskiemu (zrób rysunek z zamkniętymi 

oczami, potem z otwartymi) Zapytaj 

domowników, co przedstawia obrazek 

namalowany bez patrzenia – ciekawe, czy 

komuś uda się zgadnąć? Gdyby mieli 

problem, możesz pokazać właściwy 

rysunek. 

 

 

 

LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

 

A czy masz już swój list do świętego Mikołaja? Jak on może wyglądać? 

 

 

 


