
CYKL SPRAWNOŚCIOWY  

ŚWIĘTY MIKOŁAJ 

CELE: 

 Przybliżenie historii św. Mikołaja 

 Zapoznanie z polskimi tradycjami świątecznymi  

 Zapoznanie z zwyczajami z różnych zakątków świata 

 Zachęcanie do empatii i wzajemnej wrażliwości 

 Usamodzielnianie 

 

ZBIÓRKA 1 – ZAMROŻONY LIST I TAJEMNICZE PRZESYŁKI 

 

1. ZZOiT 

2. Gawęda: 

Zuchy znajdują po przyjściu do Sali bryłę lodu w której jest coś ukrytego. Okazuje 

się po roztopieniu, że jest tam list prosto od świętego Mikołaja:  

Kochane zuchy!  

Słyszałem o Waszej fantastycznej gromadzie. Wiem, że lubicie się bawić i 

dowiadywać nowych rzeczy. Wiem też, że jesteście odważni i chętnie pomagacie innym. 

Ciekawy jestem ile właściwie o mnie wiecie... bo coś pewnie wiecie.  

Już niedługo moje imieniny dlatego bardzo chciałem się z Wami spotkać. Niestety 

nie jest to możliwe, gdyż mamy sporo pracy w mojej firmie. Podjąłem jednak decyzję, że 

wyślę do Was moich najlepszych pracowników. Zrobiłem to jednak w dość oryginalny 



sposób. Aby wszystko zadziałało musicie zacząć od wymyślenia kilku świątecznych 

okrzyków. Potem szukajcie ich, a pewnie znajdziecie. Powodzenia  i udanej zabawy.  

Pozdrawiam  

 

Podpis pod listem jest rozmazany i nie wiadomo kto go wysłał. Zuchy snują pewne 

przypuszczenia. Wymyślają w szóstkach świąteczne okrzyki i ruszają na poszukiwania. 

Na terenie szkoły odnajdują trzy paczki – w których zapakowane są przyboczne.   

Wszyscy cieszą się ze spotkania i siadają razem w kręgu.  

Elfy opowiadają, że w zeszłym roku zostały ogłoszone najlepszymi pracownikami w 

fabryce zabawek, dlatego w tym roku  Mikołaj zdecydował się wysłać je w delegację na 

spotkanie z nami. Są bardzo z tego zadowolone i podeksyctowane. Są ciekawe co zuchy 

właściwie wiedzą o Mikołaju? 

3. Druhna mówi że właśnie o nim miała dzisiejsza zbiórka  i proponuje obejrzenie 

filmiku o życiu św. Mikołaja. 

https://www.youtube.com/watch?v=N5rCCUWkbE8 

Potem pyta elfy czy chcą się  z nami zabawić.  Zuchy dzielą się na szóstki. Do każdej 

dołącza jeden elf. Druhna okazało się, że też akurat wzięła na zbiórkę strój elfa, bo nawet 

nie przypuszczała, że pojawią się prawdziwe.  

4. GiĆ: 

 Szeregowanie faktów z życia św. Mikołaja  

 Układanie puzzli z wizerunkiem świętego 

 Wybuchowy prezent –Dookoła krąży zapakowany w kokardę budzik. Zuchy 

siedzą w kole i wspólnie układają historię po kolei dokładając do niej po jednym 

zdaniu. Trzeba się spieszyć bo komu budzik zadzwoni w rękach będzie miał do 

wykonania zadanie.  

 Gra planszowa: Nie obudź taty – podkładanie prezentów niepostrzeżenie w cale 

nie jest łatwe. Trzeba pokonać sporo trudności. Zagrajcie w grę i sprawdźcie sami 

jak trudno jest nie obudzić taty.  

Zakończenie zbiórki 



Każdy może zostać św. Mikołajem dlatego na następną zbiórkę każdy ma przynieść 

samodzielnie zrobiony prezencik.   Wszyscy przychodzą w Mikołajkowych czapkach. 

 

 

ZBIÓRKA 2 – MIKOŁAJKI  

1. ZZZOiT 

Elfy znowu przychodzą na zbiórkę. Witają się i cieszą z kolejnego spotkania. 

Przypomnienie historii św. Mikołaja. Znalezienie Turcji na mapie. Znalezienie Finlandii. 

Czy wiedzą co robią elfy w fabryce Mikołaja? 

2. GiĆ  

Podział na szóstki. Zabawy po 15 min.  

 Pakowanie prezentów 

 Robienie świątecznej ozdoby 

 Świąteczny taniec https://www.youtube.com/watch?v=tv5dqBtNgjM 

 Ozdabianie pierników 

3. Krąg Rady  i wylosowanie prezentów 

4. Zakończenie 

 

ZBIÓRKA 3 – WIGILIJNE POTRAWY 

1. Gawęda powitanie na zbiórce kolejnych gości – pań z koła gospodyń, które 

opowiedzą czym się zajmują i jakie potrawy świąteczne przygotowują na stół 

wigilijny.  

2. Podział na dwie grupy i równoległa w nich praca.  

 Przygotowanie ciasta na uszka i nauka lepienia 20 min.  

Zabawa w berka zamrażanego 10 min.  

 Ćwiczenie kolęd i pastorałek na kolędowanie. 20 min.  

 



3. Krąg Rady – Moją ulubioną potrawą wigilijną ... 

4. Zakończenie 

 

ZBIÓRKA 4   -  ŚWIĄTECZNE TRADYCJE ZE ŚWIATA 

1. Rozpoczęcie 

2. Gawęda: Jakie znacie polskie tradycje i zwyczaje świąteczne? 

3. GiĆ  - podział na 4 szóstki każdy punkt po 15 min. 

Przed rozpoczęciem każdego punkty zuchy muszą odnaleźć dany kraj na mapie.  

I PUNKT 

SŁOWACJA 

Jeśli ktokolwiek z was wybiera się na święta do naszych południowych sąsiadów, musi 

być przygotowany na to, co go czeka. A czeka go szok. Wyobraźcie sobie, że jedną ze 

słowackich tradycji wieczerzy wigilijnej jest… rzucanie świątecznymi potrawami w sufit. 

Im więcej jedzenia się do niego przyklei, tym lepszy i bardziej dostatni będzie 

nadchodzący rok. Jeśli więc będziecie świadkami takiego zdarzenia, nie rozglądajcie się 

za ukrytą kamerą – nikt tu nikogo nie próbuje "wkręcić". Chwyćcie za to pieroga z serem, 

kiełbasę z papryką czy ciasto zwane vanoczka i ciśnijcie nimi w sufit gospodarzy. Takich 

świąt nie sposób zapomnieć! 

ZADANIE: kto ile razy uderzy piłką w sufit na Sali gimnastycznej 

AUSTRIA 

W Austrii po piątej po południu rozbrzmiewa w oknach mały dzwoneczek. 

To znak, że rozpoczyna się świąteczna kolacja. Austria jest ojczyzną jednej z 

najpiękniejszych kolęd na świecie "Stalle Nacht, heilige nacht" (Cicha noc, święta noc). 

ZADANIE: Zuchy mają zawiązane oczy. Jedna osoba w którymś miejscu Sali dzwoni 

dzwoneczkiem. Zuchy mają do niego trafić dzięki swojemu słuchowi.  



 

II PUNKT  

ANGLIA 

W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie 

rodzinnym. Obiad, bo trudno tu mówić o wieczerzy, składa się z pieczonego indyka i " 

płonącego puddingu". Wieczorem w Wigilię angielskie dzieci wywieszają swoje 

pończochy za drzwi, by nazajutrz rano odnaleźć je wypełnione prezentami. 

Tu narodził się zwyczaj pocałunków pod jemiołą wiszącą u sufitu. 

Taki pocałunek przynosi szczęście i spełnienie życzeń. 

Londyn jest ojczyzną pierwszych  kartek z życzeniami. W 1846 roku Jon Horsley z Anglii 

zaprojektował  pierwszą kartkę świąteczną z napisem "Wesołych Świąt Bożego 

Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku". 

Henryk Sienkiewicz wymyśla nazwę 

W 1900 roku w Warszawie ogłoszono konkurs na nazwę karty pocztowej w języku 

polskim. Jury, składające się z członków redakcji "Słownika Języka Polskiego", 

rozpatrywało pięć propozycji: "liścik", "listówka", "otwartka", "pisanka" i "pocztówka". 

Ta ostatnia nazwa została zgłoszona przez Henryka Sienkiewicza. Wybrano właśnie 

"pocztówkę". 

ZADANIE: Przygotowanie kartki świątecznej.  



 

III PUNKT  

MEKSYK 

W Meksyku już 15 grudnia wiesza się pod sufitem piniatę - gliniane naczynie 

wypełnione słodyczami. Pod nią gromadzą się dzieci. Jedno z nich rozbija piniatę kijem, 

co rozpoczyna wyścig w zbieraniu słodyczy. Głównym daniem wigilijnym jest wędzony 

dorsz z papryką i oliwą oraz małymi grzankami. Podaje się również pieczonego indyka, 

owoce, słodycze.  

ZADANIE: rozbicie piniaty 

NORWEGIA 

W Norwegii istnieje prawdopodobnie jedna z najdziwniejszych tradycji wigilijnych. 

Wszyscy chowają tam swoje miotły. Zwyczaj pochodzi sprzed kilku wieków, kiedy ludzie 

wierzyli, że w Wigilię Bożego Narodzenia czarownice i złe duchy nawiedzają świat i 

szukają mioteł, na których mogą latać. Do dzisiaj mnóstwo osób przechowuje miotły w 

najbezpieczniejszym miejscu w domu, żeby ochronić je przed kradzieżą. 



ZADANIE: Każdy zuch ukrywa gdzieś kilka małych miotełek. Pozostałe osoby z grupy 

mają je potem  odnaleźć.  

IV PUNKT 

FILIPINY  

Giant Lantern Festival (Ligligan Parul Sampernandu) odbywa się co roku w sobotę 

poprzedzającą Wigilię Bożego Narodzenia w San Fernando – Bożonarodzeniowej Stolicy 

Filipin. Festiwal już od lat przyciąga widzów z całego świata. Udział bierze jedenaście 

barangays (wiosek), a wszyscy mieszkańcy uczestniczą w budowie najpiękniejszego i jak 

najbardziej wymyślnego lampionu. Rywalizacja jest bardzo zacięta. Na początku 

lampiony były dość proste, relatywnie niewielkie (miały około metra średnicy), robione 

z papel de hapon (japoński papier origami) i rozświetlane przez świeczki. Przez lata 

urosły do około 10 metrów i wykonywane są z przeróżnych materiałów. Świeczki 

zamieniono na żarówki elektryczne, które błyskają jak w kalejdoskopie.  

ZADANIE: Zrobienie lampionu ze słoika 

 

Krąg Rady: Świąteczny czas kojarzy mi się.... 

Zakończenie zbiórki 

 

Zbiórka 5 – Betlejemskie Światło Pokoju – przekazanie w Wadowicach i w 

Wysokiej 

Zbiórka 6 – Kolędowanie 

Zbiórka 7 - Wigilia z drużynami harcerskimi 

INFO O MIKOŁAJU  

Mikołaj,nazywany biskupem Miry urodził się w Patarze na terenie obecnej Turcji 

około 270 roku. Od najmłodszych lat biskup był bardzo pobożny i chętnie pomagał 

ubogim, co było o tyle łatwiejsze, że jego rodzice byli bardzo zamożnymi ludźmi. 

http://cityofsanfernando.gov.ph/forvisitors#gsc.tab=0
https://www.momondo.pl/loty/manila


 

Pewnego dnia Mikołaj dowiedział się, że jeden z mieszkańców Patary popadł w 

biedę. Wychowywał on trzy córki, które z braku pieniędzy nie mogłyby wyjść za mąż. 

Biskup Miry wrzucił im przez okno sakiewkę z pieniędzmi, co uchroniło je przed biedą. 

Gdy został biskupem zasłynął wśród wiernych jako dobroczyńca i gorliwy duszpasterz. 

Mikołaj uratował przed śmiercią trzech drobnych złodziejaszków upraszając w 

Konstantynopolu cesarza Konstantyna I Wielkiego o darowanie im życia. 

 

Święty Mikołaj, był orędownikiem biednych 

 

Te i wiele innych cudownych historii o życiu biskupa Miry przyczyniły się do jego 

beatyfikacji i na zawsze rozsławiły imię Mikołaja jako orędownika biednych i 

potrzebujących pomocy. Niewiele osób wie, że św. Mikołaj jest także patronem 

marynarzy. Podczas jego pielgrzymki do Jerozolimy na morzu rozpętała się potężna 

burza. Wokół biskupa zgromadziła się cała załoga prosząc o wstawiennictwo do Boga, 

który wysłuchał modlitw i statek ocalał. 

 

Kult świętego Mikołaja rozpowszechniony na całym świecie 

 

W całym chrześcijańskim świecie kult świętego Mikołaja zaczął szybko się 

rozpowszechniać. Świadczy o tym przede wszystkim liczba kościołów, które nazywane 

były jego imieniem. W samym Rzymie jest ich 11,natomiast w Polsce, aż 327. 

Popularyzację wizerunku świętego Mikołaja zawdzięczamy Holendrom. Św. Mikołaj był 

patronem Amsterdamu i otaczano go tam szczególną czcią. Przedstawiany był jako stary 

człowiek w szatach biskupa, który jeździł na ośle. 

 

Od XVI wieku świętego Mikołaja wyobrażano sobie przypływającego statkiem zza 

Oceanu i jeżdżącego na białym koniu. W Holandii zapiski o świętowaniu 6 grudnia 



pochodzą już z XIV wieku, kiedy uczniowie oraz członkowie chóru kościelnego dostawali 

kieszonkowe i mieli dzień wolny. Kiedy Brytyjczycy zajęli kolonię holenderską Nowy 

Amsterdam i założyli Nowy Jork, mieszkający tam Holendrzy w dalszym ciągu 

kontynuowali tradycję obdarowywania się prezentami. 

 

Pierwsze mikołajki odbyły się 6 grudnia 1804 roku 

 

Zwyczaj wręczania sobie prezentów w dzień św. Mikołaja przyjął się szybko także 

wśród innych mieszkańców, a 6 grudnia 1804 roku urządzono pierwsze mikołajki. Na 

temat tej tradycji w Polsce można przeczytać w tekstach z XVIII wieku. Ówczesne 

podarki były skromniejsze od dzisiejszych. Grzeczne dzieci dostawały jabłka, złocone 

orzechy, pierniki i drewniane krzyżyki. W miarę upływu czasu mikołajki nie były już 

kojarzone z rocznicą śmierci świętego, tylko z rubasznym, starszym panem w 

czerwonym stroju. Taki wizerunek świętego Mikołaja narodził się w Stanach 

Zjednoczonych w latach 30. ubiegłego wieku i przetrwał do dzisiaj. 

 

 


