
 
 

Kto to taki? Czerwony strój, długa biała broda, sanie z reniferami ….. 

Ach tak! Wszyscy dobrze wiecie, że to MIKOŁAJ! Czekamy z 

niecierpliwością na najbliższe z nim spotkanie – 6 grudnia, bo zawsze nas 

zaskoczy jakąś niespodzianką. 

 

A teraz sprawdzimy czy znacie Mikołaja na tyle dobrze, żeby 

odpowiedzieć na następujące pytania: 

1. Gdzie mieszka Św. Mikołaj? 

2. Kiedy Mikołaj obchodzi imieniny? 

3. Jaki kolor kojarzy się z Mikołajem? 

4. W czym Mikołaj przynosi prezenty? 

5. Jakim pojazdem porusza się Św. Mikołaj po świecie? 

6. Jakie zwierzęta ciągną sanie Św. Mikołaja? 

7. Kto pomaga Św. Mikołajowi w przygotowaniu prezentów? 

 

Myślę, że większość z Was poradziła sobie z odpowiedzią na pytania. 

 

Zapraszam Was do wykonania wesołego Mikołaja z kartonu. Dla ułatwienia możecie spoglądać na 

załączone zdjęcia, przedstawiające kolejne etapy tworzenia przestrzennej figurki. 

Należy przygotować następujące materiały: 

· czerwony karton 

· białą i beżową kartkę 

· klej 

· nożyczki 

· flamastry 

· ołówek 

· talerz średni 

 

Przystępujemy do pracy. 

1. Na kartce czerwonego brystolu należy narysować ołówkiem koło (np. odrysować od talerza), a następnie 

je wyciąć. 

2. Koło składamy na pół i przecinamy wzdłuż linii złożenia na dwie części. 

3. Jedno półkole zaginamy do środka i zwijamy w rożek. Krawędzie sklejamy ze sobą klejem lub łączymy 

zszywaczem. W ten sposób powstaje figura zwana stożkiem. 

4. Wycinamy pozostałe elementy Mikołaja: twarz z brodą (włosy z brodą w kształcie białej łzy, twarz w 

kształcie beżowej fasolki, nóżki, rączki) wg pokazanego wzoru lub własnych pomysłów. 

5. Rysujemy flamastrem oczy, nos, uśmiechnięte usta Mikołaja. 

6. Elementy przyklejamy do papierowego stożka. 

Wykonanego Mikołaja możemy wykorzystać jako świąteczną dekorację lub bombkę na choinkę. 

Mam nadzieję, że się Wam podoba. 

 

A teraz sprawdźcie czy poprawnie odpowiedzieliście na zadane pytania. Oto odpowiedzi: 

1. W Laponii. 

2. 6 grudnia 

3. Czerwony 

4. Worek 

5. Sanie 

6. Renifery 

7. Elfy 

Jeśli znaliście większość poprawnych odpowiedzi to brawo! 



 

 


