
Scenariusz zajęć 

Data: 06.12.2021r. 

Grupa: VIII - „Misie” 

Prowadzący: Izabela Pracz 

Temat bloku: W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja. 

Temat dnia: „Mikołaju przybądź do nas”. 

Czas trwania: 2 x 25 min. 

Cele ogólne: 

Poznawczy: Poznanie tradycji wręczania mikołajkowych prezentów. Poznanie pojęć: mniej, 

więcej, tyle samo. 

Kształcący: Kształcenie umiejętności kolejnego wypowiadania podczas rozmów z całą grupą, 

uczenie się słuchania swoich kolegów. Rozwijanie zdolności plastycznych. 

Wychowawczy: Wdrażanie do zachowania porządku podczas wykonywania pracy plastycznej, 

jak również po jej zakończeniu. 

Cele szczegółowe: 

KAT. A ( dziecko zna, wie ) 

- wie, jak wygląda Święty Mikołaj. 

KAT. B ( dziecko rozumie ) 

- rozumie polecenia nauczyciela, 

- rozumie pojęcia: tyle samo, więcej, mniej. 

KAT. C ( dziecko potrafi ) 

- potrafi wypowiadać się na dany temat, 

- dodaje i odejmuje w zakresie 5, 



- potrafi poruszać się w rytm muzyki, 

- estetycznie wykonuje pracę plastyczną, 

- rozwiązuje zagadki słowne, 

- rozpoznaje zabawki za pomocą dotyku, 

- porównuje liczebność zbiorów, 

- przelicza elementy w zakresie 5. 

Formy pracy: 

- indywidualna, 

- grupowa, 

- zespołowa. 

Metody: 

- pogadanka, 

- aktywizujące, 

- pokaz, 

- działań praktycznych, 

- problemowa. 

Środki dydaktyczne: portret Świętego Mikołaja, liczydło, kartki z kropkami ( od 1 do 6), kartki 

z działaniami matematycznymi, list od Świętego Mikołaja, płyta CD z nagraniem 

piosenek: „Wszyscy są”, „Wesoły pląs”, „Z kopyta kulig rwie”, worek 

z zabawkami, szarfy, obręcze, papier kolorowy, koronkowa serwetka, klej, 

papierowy talerzyk , figurka Mikołaja. 

 

Przebieg zajęć 



1. Powitanie słowami „ Wszyscy są, witam was. 

                            Zaczynamy bo już czas. 

                            Jestem ja, jesteś ty. 

                            Raz, dwa, trzy. 

2. Nauczycielka pokazuje sztalugę z zasłoniętym obrazem. Wyjaśnia, że obraz ten pokazuje 

osobę, o której  będziemy dziś rozmawiać. Aby dowiedzieć się, kto to jest, musimy 

odpowiedzieć na kilka pytań. Pytania oznaczone są kropkami (od 1 do 6); każda poprawna 

odpowiedź daje możliwość odsłonięcia z obrazu kartki oznaczoną taką samą ilością kropek, 

co na kartce z pytaniami. 

Rozwiązanie zagadki : Św. Mikołaj. 

3. Rozmowa na temat wyglądu Świętego Mikołaja oraz tradycji wręczania mikołajkowych 

prezentów. 

 Jak wygląda Święty Mikołaj?/ Po czym możemy go rozpoznać? 

 Kiedy Święty Mikołaj przychodzi do dzieci z prezentami? 

 Jakim pojazdem porusza się po świecie? 

 Jakie zwierzęta ciągną jego pojazd? 

 Kto pomaga mu w przygotowywaniu prezentów? 

 Jakie dzieci mogą otrzymać prezent? 

 Co Mikołaj wręcza niegrzecznym dzieciom? 

4. Odczytanie listu od Świętego Mikołaja. 

5. Zabawa dydaktyczna „Worek z prezentami”. 

Dzieci za pomocą dotyku rozpoznają zabawki znajdujące się w worku (np. lalki, misie, 

samochody, klocki,  piłki). 

6. Zabawa dydaktyczna „Liczymy prezenty”. 

Dzieci segregują zabawki, przeliczają je. Ustalają, których zabawek jest najwięcej, których 

najmniej, ile jest wszystkich zabawek. 

7. Zabawa ruchowa „Zaprzęg reniferów”. 

Dzieci dobierają się w pary, jedno dziecko to renifer, a drugie to sanie. Gdy w tle słychać 

melodię (Skaldowie „Z kopyta kulig rwie”) dzieci, które są saniami trzymają się szarfy 

założonej na  renifera i jadą. Gdy nauczyciel mówi "zamiana", dzieci szybko zamieniają się 

rolami. 



8. Praca plastyczna „Portret Świętego Mikołaja” – wykonanie portretu Mikołaja za pomocą 

papierowego talerzyka, koronkowej serwetki i papieru kolorowego. 

9. Quiz „Co wiemy o Świętym Mikołaju?” 

Dzieci podają sobie w rytm muzyki figurkę Św. Mikołaja, gdy muzyka milknie dziecko, które 

w tym czasie trzyma figurkę odpowiada na pytanie. 

 Zagadka: „Jak się nazywa dobry, święty, 

który rozdaje dzieciom prezenty” (Mikołaj) 

 Kiedy Mikołaj obchodzi swoje imieniny? 

 Jaki jest ulubiony kolor Św. Mikołaja? 

 Jak nazywa się pojazd Świętego Mikołaja? 

 Rozwiąż zagadkę: Mikołajowi pomagają, zawsze sobie radę dają. (elfy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kochane Dzieci! 

     Chętnie przyjdę do Waszego przedszkola. 

Wiem, że tu są bardzo grzeczne i mądre dzieci. 

Wiem też, że w przedszkolu dużo się uczycie, 

znacie dużo zabaw i piosenek. Chciałbym się 

dowiedzieć, czy umiecie też liczyć. Spróbujcie 

dzisiaj rozwiązać wszystkie zagadki, to na 

pewno do Was przyjdę z prezentami. Cały czas 

na Was patrzę. 

Do zobaczenia 

już wkrótce! 

Ś w i ę t y   M i k o ł a j 


