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W grudniu w naszej grupie zorganizowaliśmy MIKOŁAJKOWY DZIEŃ. 
W oczekiwaniu na przybycie św. Mikołaja postanowiliśmy założyć „mikołajowe kolory” 

 i świetnie się bawić.  
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Dzieci przyniosły  z domu gadżety  związane z tym świętem. 
 W  atmosferze  radości i oczekiwania czytaliśmy bajki, utrwalaliśmy 

mikołajkowe piosenki, tańce i wiersze. 
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Podczas Mikołajkowego Dnia naszą salę odwiedził ksiądz Łukasz.  
Dzieci wspólnie z miłym gościem i starszymi koleżankami zaśpiewały: 

” Prawda  jest, prawda jest, że święty Mikołaj dobry jest…  
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Jak co roku,  dzieci w  z utęsknieniem czekały na niezwykłego gościa –
św. Mikołaja i oczywiście na prezenty.   

Czas, który dłużył się nieznośnie  
 spędziliśmy na przygotowywaniu świątecznych ozdób. 
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„Wiesz, Mikołaju, tak myślimy sobie, że dobrze będzie, gdy powiemy Tobie, że czasem ktoś 
z nas niegrzeczny bywa, złości się, płacze, kogoś przezywa. Nie słucha mamy, nie pije 

mleka, nie chce pomagać, tylko narzeka.” 
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„Dlatego dzisiaj, (…) pragniemy połączyć się miłą zgodą. 
Powiemy razem – tak, przepraszamy,  

Od dzisiaj wszyscy się poprawiamy, żeby Mikołaj mógł w przyszłym roku,  
znowu prezenty przynieść nam wokół.” 

„Dlatego dzisiaj, (…) pragniemy połączyć się miłą zgodą. 
Powiemy razem – tak, przepraszamy,  

Od dzisiaj wszyscy się poprawiamy, żeby Mikołaj mógł w przyszłym roku,  
znowu prezenty przynieść nam wokół.” 



Każdego dnia dzieci w piosence pytały: „Kto zagląda w okno, kto latarką świeci, kto patrzy 
przez szybkę, szuka grzecznych dzieci.” I właśnie tego dnia gość przybył do naszej Sali, 

uśmiechnięty i z prezentem dla każdego.  
Dziękujemy rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej uroczystości 
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