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                                          Św. Mikołaj – prawda czy legenda? 
 
 
Cel ogólny: 
- Zapoznanie uczniów z tradycją obdarowywania prezentami od św. Mikołaja. 
 
Cele operacyjne: 
 
Uczeń: 
- zna legendę o św. Mikołaju, wie kim była ta postać; 
- wyjaśnia, co oznaczają poszczególne atrybuty św. Mikołaja; 
- tłumaczy, jak na przestrzeni wieków zmieniła się postać św. Mikołaja; 
- zna tradycje związane ze św. Mikołajem w innych krajach; 
- dba o estetyczny wygląd pracy świadomie rozwijając swoje umiejętności 
 
Metody nauczania: 
- podająca [ pogadanka, opowiadanie, objaśnienie] 
- praktycznego działania 
 
Formy pracy: 
- zespołowa i indywidualna [ czas trwania zajęć : 1 godzina] 
 
Środki dydaktyczne: 
 
- kartki, ołówki, kredki flamastry podkładki pędzel farby i kubek z wodą, linijka. 
 
 
Część wstępna: 
 
Nauczyciel wita się  z uczniami. Podaje temat zajęć: Św. Mikołaj- prawda czy legenda? 
Nauczyciel wprowadza do tematu: Śmiało można stwierdzić, że św. Mikołaj jest jedną z 
najbardziej popularnych postaci, szczególnie wśród dzieci. To głównie one z niecierpliwością  
Oczekują 6 grudnia na prezenty od św. Mikołaja. 
Nauczyciel pyta uczniów: A czy Wy wierzycie, że św . Mikołaj istnieje naprawdę? 
Spontaniczne odpowiedzi uczniów na zadane przez nauczyciela pytanie. 
 
Część główna: 
Nauczyciel opowiada legendę o św. Mikołaju. Uczniowie słuchają w skupieniu. 
 
Św . Mikołaj pochodził z bogatej, kupieckiej rodziny. Nikt nie zna dokładnej daty jego 
urodzin, ale wiadomo, że żył na przełomie 3 i 4 wieku w małym portowym miasteczku 
Mira na terenie Azji Mniejszej. Dość wcześnie stracił oboje rodziców. Od młodości był osobą 
bardzo pobożną, dlatego też mając kilkanaście lat wstąpił do seminarium duchownego. Swój  
majątek, który odziedziczył po rodzicach rozdawał biednym. Jego pragnieniem było niesienie 



pomocy ludziom najbardziej potrzebującym. Prezentami obdarowywał również dzieci. Czynił 
to jednak w taki sposób, aby obdarowany nie wiedział kto jest dobroczyńcą.   
 Jako osoba o tak wielkim i szlachetnym sercu, został wybrany  na biskupa Miry. 
Wszyscy go uwielbiali i szanowali. Dożył sędziwego wieku, ponad siedemdziesiąt lat. Zmarł 
6 grudnia, prawdopodobnie w drugiej połowie 4 wieku, ale dokładny rok śmierci nie jest 
znany, Na jego cześć zaczęto budować kaplice, wykonywano rzezby, malowidła. Pozostał w 
pamięci na długie lata. Wspaniała postać człowieka niosącego miłość i szczęście przetrwała 
do dnia dzisiejszego, o czym świadczy popularność świętego. Za swojego patrona św. 
Mikołaja obrali między innymi: marynarze, rybacy, aptekarze, a także uczeni, piekarze i 
więżniowie, których zawsze wspierał. 
 
Nauczyciel pyta: Po czym można poznać św. Mikołaja? 
Uczniowie odpowiadają: Mikołaja można poznać po czerwonym płaszczu, siwej brodzi i 
worze pełnym prezentów. 
Nauczyciel pyta: Po wysłuchaniu legendy, potraficie odpowiedzieć, do czego nawiązują 
wymienione przez Was rekwizyty?  
 Uczniowie powinni skojarzyć następujące fakty: 
Szkarłatny płaszcz, wysoka czapa zwana mitrą oraz pastorał- to oznaka duchowieństwa, strój 
dawnych biskupów chrześcijańskich; 
Siwa broda – nawiązuje do wieku; 
Worek z prezentami- nawiązuje do jego działalności. 
Nauczyciel kontynuuje: Postać Św. Mikołaja ostatnio zmieniła się. 
Dawniej był to poważny, prezentujący się godnie biskup, ubrany w uroczyste szaty. A jaką 
postać Mikołaja możemy spotkać obecnie? 
 Uczniowie odpowiadają: Św. Mikołaj, którego można spotkać obecnie to staruszek z wielkim 
brzuchem, uśmiechnięty, o pyzatych i rumianych policzkach, wesołych oczach, mający 
śnieżnobiałą brodę i podkręcone wąsy, nosi czerwony płaszcz obszyty futerkiem i czerwoną 
czapkę z białym pomponem. Ze sobą zawsze ma worek wypchany prezentami.. 
Nauczyciel pyta uczniów: Czy wiecie , jak wyglądają zwyczaje związane ze Świętym 
Mikołajem w innych krajach i czy wszędzie jest to taka sama postać? 
W Hiszpanii– dzieci  czekają na Św. Mikołaja 6 grudnia. Przypływa on statkiem wraz ze 
swoim pomocnikiem Czarnym Piotrem.. Czarny Piotr ma  buzię umorusaną sadzą, gdyż to on 
wnosi prezenty przez otwór w kominie. 
W Austrii – Św. Mikołaj pokazuje się w towarzystwie diabłów, które straszą nieposłuszne 
dzieci. 
Na Słowacji- Św. Mikołajowi towarzyszą czarty, które mają przegonić z domu śmierć , upiora 
z kosą w ręku. 
W Szwecji – do grzecznych dzieci przychodzi skrzat. Przypomina on krasnoludka z białą 
brodą. Przynosi ze sobą worek pełen prezentów. 
 
Część końcowa: 
 Nauczyciel mówi: Warto wysłać do Świętego Mikołaja list lub kartkę świąteczną znacznie 
wcześniej,  bo przed świętami przychodzi do niego bardzo dużo listów z całego świata i 
Mikołaj może nie zdążyć z odpisywaniem. Wszystkie dzieci starają się , by listy do Świętego 
Mikołaja były bardzo kolorowe, dlatego ozdobiają je rysunkami i naklejkami. 
W takim liście oprócz życzeń znajdują się prośby i zamówienia na wymarzone prezenty. 
Chciałabym , abyście przygotowali taki kolorowy list, w którym przedstawicie swoje 
wymarzone prezenty. 
 Nauczyciel rozdaje dzieciom kartki, ołówki , kredki , flamastry , linijki, podkładki, pędzle, 
kubeczki z wodą i farby. Prosi, aby każde dziecko przygotowało swoje miejsce pracy[ osoby , 



które chcą malować farbami , siedzą przy oddzielnym stoliku; kartki, na których będą 
malować układają na podkładkach, przygotowują sobie czystą wodę]. Tematem pracy jest: 
List do św . Mikołaja. 
 Każde dziecko składa swoją kartkę na pół. Na lewym „ skrzydle ‘’wycina okienko , tak by 
pozostała sama ramka. Nauczyciel pomaga młodszym dzieciom. Na „skrzydle’’ prawym 
uczeń wykonuje dowolną techniką ilustrację, przedstawiającą wymarzony prezent. Ramka 
również ozdabiana jest według pomysłu ucznia. 
Po skończonej pracy, nauczyciel prosi uczniów o wyjawienie swoich pragnień związanych z 
prezentami. Nauczyciel wręcza dzieciom karteczki, na których zapisany jest adres do św.  
Mikołaja. Prosi , by w domu każdy włożył swój list do koperty i zaadresował według 
podanego wzoru. 
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