
Uroczystość Mikołajkowa w dniu 06.12.2016r. 

   Grupa „Biedronki A” 3-4 latki   - prowadząca: Mariola Surma 

Temat kompleksowy: Nasza rodzina 

Temat dnia: Uroczystość Mikołajkowa 

Temat zajęcia:  Zadania od Mikołaja 

Obszary programowe: 
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne  

    funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych 

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci. 
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec). 

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 
Cele szczegółowe:  

Dziecko: 

- poznaje tradycje i zwyczaje mikołajkowe, 

- rozpozna zabawkę po dotyku 

- udzieli  logicznej odpowiedzi na zadane pytania  

- współdziała z rodzicami  

- ilustruje ruchem słowa piosenki, 

- poprawnie liczy i odzwierciedla liczbę paczek , za pomocą liczmanów  

- bogaci swoje słownictwo, 

- poprawnie wypowiada się na dany temat, 

- używa zwrotów grzecznościowych i okazuje swoją wdzięczność przy otrzymywaniu prezentu, 

1.Przywitanie  dzieci i rodziców -  pomachają mi wszyscy, którzy: 

- mają dzisiaj dobry humor, 

- którzy się wyspali,  

- którzy mają długie włosy, krótkie, ciemne, jasne ..... 

2.Odczytanie listu od Świętego Mikołaja – dzisiaj rano listonosz  przyniósł mi list, popatrzcie i 

posłuchajcie, to dowiemy się od kogo ten list i co w nim jest napisane.  
Kochane dzieci! 

Już niedługo zagoszczę w waszym przedszkolu . Chyba łatwo mnie rozpoznacie, bo ubrany jestem w  czerwony strój i mam czerwoną czapkę na głowie. 
Na pewno wiecie też, że mam długą białą brodę. 

Mieszkam bardzo daleko- w Laponii. Jest to mroźna kraina leżąca na północy Europy. W Laponii żyje mało ludzi, ale jest dużo reniferów, które mi 

pomagają. Ciągną sanie pełne worków z prezentami. Na pewno mnie usłyszycie, kiedy będę zbliżał się do waszego przedszkola, ponieważ renifery mają 
zawieszone na szyjach wesoło brzęczące dzwoneczki, a i ja sam dzwonię dzwoneczkiem kiedy jestem już blisko.   

 

 Ps.  Przesyłam  Wam kilka zadań do wykonania,  gdyż chcę sprawdzić , czy  ładnie  się uczycie w przedszkolu  i słuchacie Waszej pani.  Będę Was 
obserwował ....i waszych rodziców też.   Pokażcie jak najlepiej  umiecie  pracować,  a ja  obiecuję, że dzisiaj   spotkam się z Wami.  Bądźcie grzeczni!      

                                                                                                                 Do zobaczenia! 

                                                                                                                            Święty Mikołaj 

3. Rozwiązywanie  zadań od Mikołaja Zadanie 1:   Pomóżcie mi kochane dzieci policzyć prezenty  

- dz. liczą prezenty  i układają tyle samo orzechów na dywaniku  

Zadanie 2:   Zatańczcie z rodzicami „Grozika”   

Zadanie 3:  „Układanie obrazka z Mikołajem” – udział biorą wszystkie dzieci po kolei  - ułóżcie  

z     

                     rozsypanki obrazek ;  przyjrzyjcie się , co lub kto jest na obrazku?, co robi ?  

                    - wskazane dziecko odpowie na pytanie: „Co robi Mikołaj na twoim obrazku?”  

Zadanie 4:  Odpowiedzcie na moje pytania.  
 Quiz – odpowiadanie na pytania Mikołaja, dziecko wybiera sobie kartkę z cyfrą   a n-lka czyta pytanie ?  

1. Gdzie mieszka św. Mikołaj?                     (w Laponii)  

2. Kiedy obchodzi imieniny?                        (6 grudnia) 

3. Jaki kolor jest ulubionym kolorem św. Mikołaja?       (czerwony) 

4. W czym Mikołaj  przynosi dzieciom prezenty?              (worku) 

5. Jakim pojazdem porusza się po świecie Mikołaj?            (saniami) 

6. Jakie zwierzęta ciągną pojazd św. Mikołaja?                    (renifery) 

7. W jaki sposób Mikołaj podrzuca dzieciom prezenty?      (przez komin lub do butów) 



8. Kto pomaga Mikołajowi w przygotowaniu prezentów dla dzieci?    (elfy) 

9. Skąd Mikołaj wie, jaki prezent pragnie otrzymać dziecko?                    (z listu od dziecka) 

10. Co dostają od św. Mikołaja niegrzeczne dzieci?                                          (rózgę) 

11. Jakie nazwa  pochodzą od słowa Mikołaj?                                    (mikołajki ) 

                 12. Z czym kojarzy się Mikołaj?                                          (prezentami) 

 
Zadanie 5:  Zatańczcie z rodzicami „Krakowiaka”   

Zadanie 6:  Zagadki  Mikołaja:  -   odgadnijcie tylko za pomocą dotyku, jakie zabawki schowałem w worku.  Wskazane 

dziecko podchodzi do nauczycielki i wkładając ręce do woreczka próbuje odgadnąć  

Zadanie 7:  Zaśpiewajcie rodzicom piosenkę „ Mam 4 lata”  

Zadanie 8:  Pomóżcie mi ozdobić choinkę – dziecko i rodzic otrzymuje rurkę do napojów i za jej pomocą przenosi  

bombki i umieszcza na  choince .  

Zadanie 9:    

Zadanie 10. Zaśpiewajcie piosenkę  „Pada deszcz”  a potem zatańczcie z rodzicami do muzyki dyskotekowej.  

Zadanie  11.  Nazwijcie po angielsku owoce.  N-lka pokazuje obrazki z owocami i nazywa je o polsku  a dzieci mówią 

ich nazwy po angielsku 

 

Zadanie 12.  Zatańczcie „Taniec Kowboja”   

Zadanie 13.  Powiedzcie mi wierszyki  Paluszkowe i Wierszyki Masażyki  

Zadanie 14.  Rozwiążcie zagadki od Mikołaja.  
        Zagadki  Mikołaja: 

       - Co to za kochany święty,                                               - Siedzi w nich Mikołaj,  

          co przynosi nam prezenty.                                              wiezie w nich prezenty  

          Kiedy gwiazdka już zaświeci,                                           ciągnie je mikołajowy    

          on obdarza wszystkie dzieci. ( Mikołaj)                         zaprzęg  reniferów? ( sanie) 

      -  Ciągną sanie z prezentami                                            - pomocnikiem Mikołaja zwany ,  

         i dzwonią swymi                                                                mały krasnal, ze szpiczastymi uszami 

          dzwoneczkami? ( renifery)                                             w Mikołaja fabryce pracuje  

,                                                                                                     i prezenty dzieciom szykuję? ( Elf) 

      -  co to za Renifer mały,                                                   -   Mieszka tam Mikołaj 

       co ma nos czerwony cały                                                   ma renifery zamiast  

       w ciemnościach  nim świeci,                                             konia a państwo to nazywa się …?  

       by Mikołaj trafił do dzieci?   ( RUDOLF)                           ( Laponia) 

Zadanie 15.  Pobawcie się przy muzyce i naśladujcie w czasie tańca Mikołaja 
   Tańczymy jak: 

- wesołe Mikołaje 

- jak Mikołaj, który niesie ciężki worek 

- jak Mikołaj, który odgania się od much 

- jak Mikołaj, który robi wielkie kroki  

- jak Mikołaj, który trzyma się za kolana  itp.  

  4.  Zdjęcia indywidualne i grupowe z Mikołajem  

- zdjęcie grupowe  

- zdjęcia indywidualne  

 

 

5. Rozdanie prezentów  dzieciom  i cukierków rodzicom  

6. Podziękowanie za udział w uroczystości  

 

 
 


