
     ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ          KLASA 6                                            (03.12.2020) 

Temat: Mikołajki klasowe.

1. Święty Mikołaj – postać starszego mężczyzny z brodą ubranego w czerwony strój, 

który wedle różnych legend i bajek w okresie świąt Bożego Narodzenia rozwozi 
dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Według różnych wersji 
zamieszkuje wraz z grupą elfów Laponię lub biegun północny.
Dzięki sprawnej promocji praktycznie zastąpił on w powszechnej świadomości 
tradycyjny wizerunek świętego Mikołaja biskupa.
Obecnie powszechna forma tej postaci wywodzi się z kultury brytyjskiej i amerykańskiej, 
gdzie jest jedną z atrakcji bożonarodzeniowych. W większej części Europy, w tym w Polsce, 
dzień Świętego Mikołaja obchodzony jest tradycyjnie 6 grudnia jako wspomnienie świętego 
Mikołaja, biskupa Miry. Rankiem tego dnia dzieci, które przez cały mijający rok były 
grzeczne, znajdują prezenty, ukryte pod poduszką, w buciku lub w innym specjalnie 
przygotowanym w tym celu miejscu (np. w skarpecie).
Na skutek przenikania do europejskiej tradycji elementów kultury anglosaskiej (w
szczególności amerykańskiej) także w Europie święty mikołaj utożsamiany jest coraz częściej 
z Bożym Narodzeniem i świątecznymi prezentami. 

2. Strój Świętego Mikołaja -
Kurtka

Czerwona, z gładkiego materiału wykończonego białym futerkiem. Zapinana pod samą szyję, 
na wielkie złote guziki. Rękawy obszyte 
na biało.

Spodnie
Także czerwone. Głębokie, wpuszczane kieszenie po bokach (zawsze wypełnione cukierkami 
i innymi słodyczami). W pasie spodnie są opięte na wystającym brzuchu

Broda i wąsy
Mikołaj nosi długą białą brodę i schludnie uczesane, srebrne (czasem białe) wąsy.
                 Czapka
Klasyczna czapka Mikołaja to model standardowy: Czerwona, obszyta białym futerkiem, z 
futerkowym pomponem. Wśród reniferów krążyły plotki, że Mikołaj ostatnio planuje kupić 
bardziej modną czapkę. Na szczęście okazało się się to tylko plotką.
                 Pas i buty
Większość pasów w szafie Mikołaja jest czarna, ze złotą (lub białą) sprzączką. Są wykonane ze 
skóry, lub czarnego materiału. Buty (podobnie jak pas) są czarne i zwykle wysokie.
                  Worek na prezenty
Właśnie po nim poznajemy, czy Mikołaj jest na
pewno prawdziwy - worek Mikołaja może 
pomieścić naprawdę dużo prezentów (a czasem i rózgę!)

Prawdziwy mikołaj zawsze potrafi głośno się zaśmiać:
"Ho ho ho!".

3. Tak naprawdę, największym sekretem jest to - w jaki sposób Mikołaj trafia do 
wszystkich dzieci w ciągu jednej nocy. A czy do Ciebie już trafił? 

4. Zapoznaj się z legendą o św. Mikołaju z Miry.
Powodzenia!




