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„6 grudnia - jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj chodzi po 

świecie. Dźwiga swój worek niezmordowanie i każde dziecko 

prezent dostanie. 

Dla Asi ma piłkę, dla Bartka – sanki i figurówki dla Zuzanki. 

Kasi książeczkę da z obrazkami i lalkę Barbie z ubrankami. 

Dla Krzysia ma czapkę i rękawiczki. Bliźniaczkom z Kocka 

da dwa szaliczki. 

Jasiowi puzzle, drewniane klocki, Mateuszowi - wóz 

strażacki. A dla Jędrusia z Zakopanego ma narty i piękne 

klocki lego. 

A kiedy rozda wszystkie prezenty, wraca do nieba 

uśmiechnięty. Choć może czasem przykro świętemu, że nikt 

prezentów nie daje jemu.” 



Kto to jest święty Mikołaj? 

 
 Dawno, dawno temu, daleko stąd żył duchowny, który pragnął nade 

wszystko, by ludzie byli szczęśliwi. Przez całe życie pomagał biednym, a czynił 

to w sposób tak dyskretny, że nikt z obdarowanych nie domyślał się nawet, skąd 

pochodzą rzeczy znajdowane pod drzwiami lub wpadające przez okno. I choć w 

zamian dobroczyńca nie oczekiwał nawet dobrego słowa, wieść o jego 

szlachetnych uczynkach rozeszła się po świecie lotem błyskawicy. Wkrótce 

duchowny został biskupem, a gdy dopełniły się jego dni na ziemskim padole - 

świętym. Jako święty Mikołaj stał się patronem wielu profesji, bo tak 

szczodrego opiekuna chcieli mieć wszyscy. Oczywiście wiadomo, że podarki 

najbardziej kochają dzieci, dlatego św. Mikołaj jest przede wszystkim ich 

patronem i świętym najbardziej przez nie ukochanym.  

 Nie wiadomo, jak wyglądał ten prawdziwy święty. Był biskupem, 

przedstawiany jest zatem w długiej, purpurowej szacie, z laską - pastorałem i w 

wysokiej czapie, zwanej mitrą. Zwykle dźwigał wypchany worek, a kto się do 

Mikołaja szczerze pomodlił, otrzymywał to, czego pragnął...  

 Urodził się prawdopodobnie w mieście Patara w Licji (Mała Azja) ok. 

270 roku. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich 

gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także 

wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym 

majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Wybrany na biskupa miasta 

Miry (obecnie Demre) podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością 

pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, 

przysparzały mu jeszcze chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał 

trzech młodzieńców z Miry na karę śmierci za jakieś wykroczenie, 

nieproporcjonalne do aż tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście 

do Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie. Kiedy 

indziej miał swoją modlitwą uratować rybaków w czasie gwałtownej burzy od 

niechybnego utonięcia. Dlatego odbiera cześć również jako patron marynarzy i 

rybaków. W czasie zarazy, jaka nawiedziła także jego strony, usługiwał 

zarażonym z narażeniem własnego życia. Podanie głosi, że św. Mikołaj 

wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych w złości przez hotelarza za to, że mu nie 

mogli wypłacić należności. Dożył sędziwego wieku, ponad siedemdziesięciu lat, 

i po długich latach błogosławionych rządów odszedł 6 grudnia ok. 345 - 352 r. 

Ciało świętego zostało pochowane ze czcią w Mirze. Dnia 9 maja 1087 roku 

włoscy kupcy i piraci, chroniąc relikwie swego patrona przed muzułmanami, 

wykradli je i wywieźli do Bari we Włoszech, gdzie Mikołaj stał się patronem 

miasta.  

 Dwa razy w roku Bari urządza uroczystość ku czci św. Mikołaja: 9 maja i 

6 grudnia. Pierwsza jest na pamiątkę sprowadzenia z Miry jego relikwii, druga - 

w dzień jego zgonu. Uroczystość majowa ma szczególnie uroczysty charakter. 

Odtwarza się bowiem w niej pamiątkę sprowadzenia relikwii. Całe miasto jest 

przystrojone galowo. Największy i najpiękniej ubrany statek wiezie złoconą, 

dwumetrową figurę Świętego w asyście mnóstwa przystrojonych barwnie 

statków, stateczków i łodzi. Gdy statek przywiezie figurę św. Mikołaja na brzeg, 

obwozi się ją po mieście na specjalnie przygotowanym powozie.  



 Święty Mikołaj to jeden z najpopularniejszych świętych. Za swojego 

patrona obrali go: piwowarzy, marynarze, rybacy, aptekarze, producenci 

perfum, flisacy, notariusze, a także uczeni, piekarze, złodzieje, mali chłopcy i 

lichwiarze. Opiekuje się również więźniami, adwokatami, pannami na wydaniu 

oraz uczniami. 
 

Drodzy rodzice… 

Udekorowane witryny sklepowe i wszechobecne reklamy ze Świętymi 

Mikołajami zwiastują nadejście Bożego Narodzenia. Ten magiczny czas 

kojarzy się dzieciom głównie z prezentami, słodyczami                                                  

i leniuchowaniem.  

 

Jak więc zwrócić im uwagę na prawdziwe znaczenie świąt? 

 

 

Zapoznajcie swoje pociechy z tradycjami, historiami i symboliką 

Bożego Narodzenia. Nauczcie je, na czym polega dzielenie się z innymi, 

dlaczego tak wartościowe są wspólnie spędzone chwile! 

Małe dzieci uwielbiają Świętego Mikołaja i często o niego wypytują.                     

Jak długo więc utrzymywać dzieci w przekonaniu, że Święty Mikołaj 

istnieje? 

Dzieciom potrzebny jest świat fantazji, ponieważ tak skonstruowana 

jest ich psychika. Wiara w magię i rzeczy nadprzyrodzone pozwala im 

rozwiać wyobraźnię. To, że sądzą, iż Święty Mikołaj naprawdę istnieje i 

każdego roku odwiedza grzeczne dzieci pozwala im nie tylko zdobyć 

pozytywny wzorzec, ale i daje im poczucie bezpieczeństwa. Prezenty, 

które przynosi pozwalają im natomiast spełniać marzenia. 

Pierwsze wątpliwości co do faktycznego istnienia Świętego Mikołaja 

mogą się pojawić już u 6-latka. W tym wieku bowiem dzieci stykają się 



już z rówieśnikami w szkole i starszymi dziećmi, które często 

przekazują im „prawdę o Świętym Mikołaju”. 

Sami więc nie burzcie przekonania dziecka o tym, że Święty Mikołaj 

jest prawdziwy. Poczekajcie, aż samo Was wprost o to zapyta. Wtedy  

spytajcie, co ono o tym sądzi i wyjaśnijcie, że Świty Mikołaj to postać 

historyczna, a dziś stał się ekscytującą legendą dla najmłodszych. 

Podkreślcie także, że to sekret i wspaniała zabawa dla młodszych 

dzieci, którym nie wolno wyjawiać na razie prawdy! Na końcu 

zapewnijcie, ze mimo to, także w tym roku pod choinką znajdą się 

prezenty. 

 

Czas spędzony razem  

Prawie każdy kogo zapytacie o to, co jest najlepszego w Bożym 

Narodzeniu odpowie, że to chwile spędzone z bliskimi dają w czasie 

świąt największą radość. Szczególnie, jeśli w rodzinie są małe dzieci. 

Nasze podekscytowanie, kiedy dajemy im prezenty i widok 

uśmiechniętych twarzy odpakowujących niespodzianki to bezcenne 

momenty. 

 

Dzielenie się  

Nauczcie dzieci, jak ważne jest dawanie i dzielenie się z innymi, tym 

co mamy. Pozbierajcie ubrania, zabawki, książki i filmy, które już Wam 

się znudziły, zapakujcie je do pudełek i przekażcie je na cele 

charytatywne. Możecie także wziąć udział w corocznych akcjach 

charytatywnych organizowanych w tym okresie. To pomoże dziecku 

zrozumieć, że niektórzy muszą świętować skromniej i nie każdego stać 

na drogie prezenty. 

Pamiętajcie też, aby nie zwiększać co roku liczby prezentów, które 

dziecko dostaje. To sprawi, że będzie miało coraz większe wymagania. 

Poproście dziecko, aby dokładnie przemyślało, co chce dostać pod 

choinę i spełnijcie to jedno marzenie. Zachowajcie umiar. To 

zaprocentuje w przyszłości. 



 

KĄCIK PRZEDSZKOLAKA… 

 

Pokoloruj. 

 

 



 

 

Połącz kropki zaczynając od cyfry O. Na koniec pokoloruj całą choinkę. 

 

 

 



 

WAŻNE WYDARZENIA W TYM MIESIĄCU!!! 

 

 „Witaj Mikołaju w przedszkolu” 

- wizyta Mikołaja połączona z rozdaniem upominków 

oraz wspólna zabawa – 05.12.2016 r. 

 

 „Spotkanie przy choince” 

 - spotkanie integracyjne z opłatkiem dla dzieci                     

 i rodziców. Jasełka w wykonaniu dzieci 

 - o terminie poinformujemy na tablicach ogłoszeń dla rodziców. 

 

 

Z wielka radością informujemy, że nasze przedszkole 

zajęło II miejsce w konkursie: 

„NAJLEPIEJ PRACUJĄCE KOŁO LOP”                  

w roku szkolnym 2015/2016,  (etap wojewódzki). 

 

 

WSZYSTKIM DZIECIOM 

I ICH RODZINOM 

ŻYCZYMY ZDROWYCH, RADOSNYCH, 

POGODNYCH I PEŁNYCH MIŁOŚCI 

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 
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DYREKCJA I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

 

 


