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Temat:  Święty Mikołaj uczy mnie dobroci   (w podręczniku temat nr 43, str. 47) 

 

1. Modlitwa 

2. Zagadka 

NOSI DŁUGĄ BRODĘ, 

NAZYWAMY GO ŚWIĘTYM. 

BARDZO LUBI DZIECI, 

MA DLA NICH PREZENTY.    (ŚWIĘTY MIKOŁAJ) 
 

3. Zobacz obrazki przedstawiające świętego Mikołaja 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Opowiadanie – Mikołaj 
Dawno temu żył chłopiec o imieniu Mikołaj. Dostał od rodziców wielki majątek i był bardzo bogaty. Pewnego razu 

usłyszał, że w jego mieście żyje pewna smutna dziewczyna, której rodzice są biedni i nie mają pieniędzy, aby 

urządzić jej wesele. Wtedy Mikołaj pomyślał: „Ja mam dużo pieniędzy i mogę jej pomóc. Ale jak to zrobić, żeby 

się o niczym nie dowiedziała?” 

Mikołaj wymyślił, że pójdzie w nocy pod jej dom i wrzuci dziewczynie przez okno woreczek z pieniędzmi. Tak też 

zrobił. 

Rano, gdy wszyscy się obudzili, zapanowała wielka radość – znaleziono pieniądze. Teraz dziewczyna mogła wyjść 

za mąż i już nie była smutna. Rodzice urządzili jej wesele. 

Od tej pory Mikołaj bardzo często pomagał ludziom: biednym, chorym, a przede wszystkim smutnym dzieciom. 

Tak, aby nikt go nie zobaczył, podrzucał różne najpotrzebniejsze rzeczy: ubrania, zabawki, jedzenie, pieniądze, 

lekarstwa. W końcu rozdał cały swój majątek, a później został biskupem i świętym. 

Do dzisiaj wszyscy pamiętamy, jak dobrym człowiekiem był św. Mikołaj, a w dniu jego święta obdarzamy się 

prezentami. 

 
5. Pytania do opowiadania i podsumowanie 
– Dlaczego Mikołaj pomagał biednym? 

– Jak Mikołaj pomógł biednej dziewczynie? 

– W jaki sposób Mikołaj obdarowywał potrzebujących? 

– Kim został Mikołaj? 

Mikołaj był człowiekiem o wielkim sercu. Pomagał potrzebującym, nie oczekując 

ich wdzięczności. Wiedział, że oni nie mają mu się jak odwdzięczyć. Dlatego przynosił 

potrzebne rzeczy tak, aby nikt go nie zobaczył. Mikołaj jest dla nas wzorem dobroci. 

 

6. Praca z podręcznikiem, str. 47. 

Święty biskup Mikołaj rozdał  swój majątek ludziom potrzebującym pomocy. Po dobrym życiu trafił do nieba. 

Narysuj w worku, co mogą otrzymać w prezencie dzieci, które starają się czynić dobro. Wklej naklejkę (mitra – 

nakrycie głowy księdza biskupa Mikołaja). 

 

7. Dla chętnych – kolorowanka 



 


