
Propozycje zabaw w ramach zajęd świetlicowych  

Tematyka tygodnia: MMMiiikkkooo łłłaaajjjkkkiii    www   śśśwwwiiieeetttllliiicccyyy (30 listopada – 4 grudnia 2020) 

 
Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/58969076356858021/ 

 

 Przypominamy legendę o świętym Mikołaju 
Film: Opowieśd o świętym Mikołaju: 
https://www.youtube.com/watch?v=ILCdBHupVPE 

 
Na świętego Mikołaja czeka dzieci cała zgraja 

 Osiem rzeczy, których nie wiedziałeś o świętym – do czytania 
Mikołaju:https://wiadomosci.onet.pl/swiat/swiety-mikolaj-i-mikolajki-8-rzeczy-ktorych-nie-
wiedziales-o-swietym-mikolaju/53z1s17 

 Orgiami: Jak zrobid czapkę świętego Mikołaja krok po kroku 
http://www.supercoloring.com/pl/zabawki-z-papieru/origami-jak-zrobic-czapke-sw-
mikolaja-krok-po-kroku?version=print 
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 Piosenka M. Jeżowskiej „Kochany Panie Mikołaju” – do słuchania i śpiewania 
https://www.youtube.com/watch?v=53PPDsOw2I0 
 

Kochany Panie Mikołaju 
My tak czekamy każdej zimy 
Dlaczego zawsze Pan przychodzi do nas 
Gdy śpimy? 

Czy to już musi tak pozostad? 
Czy to jest w księgach zapisane? 
Ja od prezentu bym wolała 
Spotkanie z Panem 

I wiem od dzieci, że z radością 
Chciały wysłuchad Pana głosu 
W mróz ogrzejemy Panu uszy 
Piosenką gorącą jak rosół! 
Hu, hu, ha, ha, ha 

Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła! 
Ale zima z Mikołajem jest pachnącym, ciepłym 
majem! 
Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła! 
Ale zima z Mikołajem jest pachnącym, ciepłym 
majem! 
Zawsze bądź wśród nas 
Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz! 

Kochany Panie Mikołaju 
Dziewczynka z bardzo smutną minką 

Pyta mnie o to, czy Pan znajdzie 
Prezent pod choinką? 

Czy ktoś o Panu nie zapomni 

Że Panu smutno będzie potem 

Dzieci chcą Panu dad w prezencie 

Serca szczerozłote 

Takie serduszka pięknie grzeją 
W długich podróżach wśród zamieci 
Dzieci są Pana Mikołajem 
A Pan jest Mikołajem dzieci 
Hu, hu, ha, ha, ha 

Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła! 
Ale zima z Mikołajem jest pachnącym, ciepłym 
majem! 
Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła! 
Ale zima z Mikołajem jest pachnącym, ciepłym 
majem! 
Zawsze bądź wśród nas 
Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz! 

Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła! 
Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła! 
Zawsze bądź wśród nas 
Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz! 

 

 Mikołajkowe łamanie głowy – zabawy dydaktyczne 

 Krzyżówka mikołajkowa https://forum.sgame.pl/viewtopic.php?t=542 

 

https://www.youtube.com/watch?v=53PPDsOw2I0
https://forum.sgame.pl/viewtopic.php?t=542


 Świąteczny labirynt https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-game-67-

christmas-labyrinth-image17168068 
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 Wykreślanka – do wydrukowania 
https://drive.google.com/file/d/1qzkVjXrSayjadabvBE_NG48po9SIAiqR/view 

 

 

 Jak narysowad świętego Mikołaja? – krok po kroku  
https://www.drukowanki.pl/jak-narysowac-swietego-mikolaja-krok-po-kroku/ 

 

 
 Emilia Morgan „List” – opowiadanie nie tylko na święta – do słuchania i czytania 

http://audio-bajki.pl/bajki-nowoczesne/item/219-list 

 

 Zimowa muzyka – do słuchania i mikołajkowych zabaw ruchowych: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Dakd7EIgBE 

 Traf w gwiazdkę  

Na kartce z bloku rysujemy dużą gwiazdkę – płatek śniegu. Formujemy kulę  

z gazety, a kartkę z gwiazdką przyczepiamy, jak tarczę. Ustawiamy się  

w odległości od pięciu od gwiazdki i próbujemy papierowymi kulami w nią 

trafid. (Odległośd dziecka od gwiazdki można zmieniad). 
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 Jak przygotowad z rodzicami pierniczki na choinkę  

Składniki: 

 1 szklanka miodu  

 1/2 szklanki cukru 

 100g masła 

 1/2 przyprawy do piernika 

 2 łyżeczki cynamonu 

 1 łyżka kakao 

 1 płaska łyżeczka sody 

 3-4 szklanki mąki 

 ew. 1 jajko  

  

Z POMOCĄ RODZICÓW  
W rondelku rozpuszczamy margarynę, miód, cukier i przyprawy i pozostawiamy na pół godziny do ostygnięcia, 
dodajemy sodę i mieszamy.  
Następnie wsypujemy mąkę i zagniatamy ciasto – można je pozostawid na noc w lodówce. 
Ciasto bardzo cienko wałkujemy i wycinamy dowolne wzory. Za pomocą słomki do napojów robimy dziurki, aby 
pierniki powiesid na choince. 
Nagrzewamy  piekarnik do 180 stopni i pieczemy  na papierze do pieczenia ok. 5-8 minut.  
Gdy pierniczki wystudzą się na kratce, przystępujemy do dekorowania za pomocą dekoracji cukrowych, kremu 
dekoracyjnego, pisaków cukrowych i rozpuszczonej w kąpieli wodnej gorzkiej czekolady.  
Wystudzone Pierniki można przechowywad np. w kartonowych pudelkach. 

  

 

https://www.apgrupa.pl/oferta,asortyment_do_opakowan,44,pierniczki_luz,590.html 
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 Odgadnij co kryje zakodowany obrazek, pokoloruj współrzędne na obrazku według 

kodu: 

Ciemny brąz: B1, D1, G1, I1, B2, C2, D2, G2, H2, I2, D3, G3. 

Jasny brąz: koloruj od A4 wszystkie kwadraty w prawo do J4, następnie B5, C5, E5, F5, H5, I5, 

C6, E6, F6, H6, C7, D7, G7, H7, C8, D8, G8, H8, C9, E9, F9, H9, D10, G10. 

Czarny: D6, G6, D9, G9, E10, F10. 

Czerwony: E7, F7, E8, F8. 
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https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/zakodowany-obrazek-renifer/ 

https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/zakodowany-obrazek-renifer/


Odgadnij co kryje zakodowany obrazek, pokoloruj współrzędne na obrazku według kodu: 

Czerwony: E1, F1, G1, H1, I1, D2, E2, F2, G2, C3, D3, E3, F3, G3, H3, D8, G8, E9, F9. 

Szary: A1, B1, C1, D1, J1, A2, B2, C2,  H2, I2, A3, B3, I3, J3, A4, B4, I4, J4, A5, J5, A6, J6, A7,  

            J7, A8, J8, A9, B9, I9, J9, A10, B10, C10, H10, I1O, J10. 

Czarny: D6, G6. 

Różowy: E7,F7. 

Beżowy: D5, E5, F5, G5, C6, E6, F6, H6, C7,D7, G7, H7. 
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