Zajęcia świetlicowe dla klas I – ych

MIKOŁAJKOWE RADOŚCI

Zajęcia wprowadzające w nastrój zbliżających się Mikołajek, które
obchodzone są w Polsce w dniu 6 grudnia.
1. Opowieść o św. Mikołaju
2. Krzyżówka mikołajkowa
3. List do św. Mikołaja
a) nauka pisania listu
b) wyjaśnienie pojęć: adres, nadawca, adresat, znaczek pocztowy
c) wykonanie koperty
d) adresowanie listu
4. Praca plastyczna - „Św. Mikołaj”

Mikołajki to okazja na wspomnienie świętego Mikołaja
biskupa. Ten dzień wiąże się ze zwyczajem wzajemnego
obdarowywania się prezentami. Okazję tę celebruje się
jedynie w Polsce, ponieważ w innych krajach tradycja
świątecznych prezentów wiąże się raczej tylko z Bożym
Narodzeniem.

1.Opowieśc o św. Mikołaju
Historia Mikołajek wiąże się z osobą świętego Mikołaja, biskupa Miry. Żył on na
przełomie III i IV wieku w Azji Mniejszej.
Pochodził z bardzo bogatej rodziny kupieckiej. Jako dziecko stracił rodziców, a
gdy miał kilkanaście lat, wstąpił do seminarium duchownego. Wsławił się tym, że
majątek, który odziedziczył po rodzicach, oddał biednym. Jego pragnieniem było
niesienie pomocy ludziom najbardziej potrzebującym. Pomagał tak, aby
obdarowywany nie wiedział, od kogo otrzymał pomoc.
Jako osoba o wielkim i szlachetnym sercu został wybrany biskupem miasteczka
w Azji Mniejszej. Wszyscy go uwielbiali i szanowali. Zmarł 6 grudnia.
Święty Mikołaj zapoczątkował zwyczaj bezinteresownego obdarowywania
innych prezentami. Odtąd dorośli mężczyźni 6 grudnia przebierali się za biskupa
i wręczali podarki. Postać św. Mikołaja, jego kostium, tradycyjnie wzorowane były
na wyglądzie duchownego; oprócz worka prezentów i białej brody miał posiadać
pastorał biskupi, czerwoną czapę biskupią i płaszcz.

Obecnie wygląd św. Mikołaja uległ zmianie, pod wpływem kultury
europejskiej i przypomina raczej dużego krasnala, ubranego w czerwony kubrak.
Atrybutem współczesnego Mikołaja są sanie z zaprzęgiem reniferów.
Mikołajki obchodzone są szczególnie przez dzieci, które w nocy z 5 na 6
grudnia oczekują prezentów. Można je znaleźć rankiem pod poduszką lub w
przygotowanych pod drzwiami butach, które muszą być bardzo starannie
wyczyszczone ( to zwyczaj pochodzący z Wielkopolski).

2.Krzyżówka mikołajkowa
Przygotowałam dla was krzyżówkę z hasłem. Aby poznać hasło końcowe,
należy rozwiązać zagadki i odgadnięte wyrazy umieścić we właściwych polach
krzyżówki. Zatem do dzieła !

Zagadki:


Wszystkie pojazdy na świecie mają kółka jak wiecie, a te nie mają wcale,
lecz jednak zimą, nie w lecie, jeździ się na nich wspaniale.



Cztery kąty i on piąty, lecz to dawne dzieje, teraz zamiast niego kaloryfer
grzeje.
Z nieba na ziemię pada, rośnie pierzynka biała, w mieście kłopot nie lada,
na wsi radość niemała.






Dwie deseczki, dwa kiteczki lecą po śniegu w pełnym biegu.
Kto mi powie, w jakiej porze można chodzić po jeziorze?




Jaki szklarz zimą zręcznie i szybko pokrywa wodę lodową szybką?
Zimą lśniący wisi przy oknie, okapie, gdy słońce przygrzeje woda z niego
kapie.

Wzór krzyżówki:

3.List do św. Mikołaja
a) nauka pisania listu,
b) wyjaśnienie pojęć: adres, nadawca, adresat, znaczek pocztowy
c) wykonanie koperty
d) adresowanie listu

a) Nauka pisania listu
List to wiadomość pisemna wysyłana przez jedną osobę do drugiej.
Tradycyjny list pisze się na papierze i umieszcza w kopercie.
List jest tak samo stary, jak stare jest pismo. Do momentu wynalezienia
telegrafu, telefonu i Internetu, był to jedyny sposób porozumiewania się ludzi ze
sobą , na odległość.
Od końca XX wieku list tracił na znaczeniu, wypierany przez inne formy
komunikowania się.
Aby jednak wysłać wiadomość do św. Mikołaja, należy napisać
tradycyjny list, włożyć do koperty, zaadresować ją, nakleić znaczek i
wrzucić do skrzynki pocztowej.

- List zaczyna się od nagłówka, w którym zwracamy się do adresata, czyli
odbiorcy listu np. Drogi św. Mikołaju.
- W dalszej części znajduje się treść listu.
- Na samym końcu podpisujemy się pod listem.

b)

Wyjaśnienie pojęć:
- adres – to nazwa miejsca, w którym np. ktoś mieszka,
- nadawca – to osoba, która wysyła wiadomość np. list,
- adresat – to osoba, do której skierowany jest list,
- znaczek pocztowy – mały papierowy prostokąt, umieszczany na
kopercie, będący opłatą za
wysłanie listu

c) Wykonanie koperty

Na kartce A4 należy odrysować wzór koperty, dokładnie wyciąć i skleić
boki.

d) Adresowanie listu/ koperty:
- w lewym, górnym rogu należy wpisać dane nadawcy: imię i nazwisko,
ulica, nr domu, kod pocztowy i miejscowość
- w prawym dolnym rogu należy wpisać dane adresata: imię, nazwisko,
ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość
- w prawym górnym rogu trzeba nakleić znaczek pocztowy

Wzór:

Teraz możecie przystąpić do napisania listu, wykonania koperty i
zaadresowania jej.
W liście do św. Mikołaja piszecie lub rysujecie to, co chcielibyście otrzymać w
prezencie.
List wkładacie do własnoręcznie wykonanej koperty, naklejacie znaczek pocztowy
i adresujecie.

Adres do św. Mikołaja :
Santa Claus
Santa Claus Main Post Office
Rovaniemi 96930
Arctic Circle

FINLAND

Teraz wystarczy już tylko wrzucić list do skrzynki pocztowej i czekać na
odpowiedź od św. Mikołaja.
Warto napisać i wysłać taki list, ponieważ św. Mikołaj zawsze
odpisuje na listy. Jest to bardzo miła pamiątka. Poniżej na zdjęciu prezentuję
wam taki list, otrzymany od św. Mikołaja.

4.Praca plastyczna ,,Św. Mikołaj”

Proponuję wykonanie postaci św. Mikołaja, która może stanowić wdzięczną
dekorację dziecięcego pokoju. Można ją umieścić na oknie lub ścianie.

W tym celu należy przygotować następujące materiały:

- papier z kolorowego bloku technicznego, kolorach: czerwonym, zielonym,
brązowym, białym
- nożyczki, sznurek, klej, ołówek, kredki
Sposób wykonania: Należy odrysować i wyciąć poszczególne elementy z

kolorowych kartek.

Kolejne czynności polegają na łączeniu ze sobą części składowych Mikołaja, wg
wzoru na zdjęciach.
Zademonstrowałam to na czarnym tle, aby elementy składowe i gotowa postać,
były lepiej widoczne.
Uwaga – proszę sklejać ze sobą kolejne części a nie naklejać na kartkę.

Gotową ozdobę św. Mikołaja można umieścić w dowolnym miejscu np. na oknie
bądź ścianie.

