
    

                                

 

 

 

Temat: Niezwykły-zwykły Święty Mikołaj. 

 

1. Wokół postaci Mikołaja wypisz ciąg skojarzeń związanych z tą osobą. 

 

 

 

                                              

 

 



2. Wymień problemy, jakie zostały poruszone w filmie. Wpisz je w choinkę. 

 

 

3. W filmie poznajemy biografię Mikołaja. 

Podyskutujcie na jej temat (czy coś Was w niej zaskoczyło, czy wydała Wam 

się przewidująca). 

 

 

4. Przypomnij sobie informacje na temat Świętego Mikołaja, 

skonfrontuj je z tym, co obejrzałeś (Zał. Nr 1). 



5. Jakie elementy stylu baśniowego odnalazłeś w filmie? 

6. Wciel się w rolę dziennikarza i przeprowadź wywiad z głównym    

              bohaterem. 

 

7. * Moje spotkanie ze Świętym Mikołajem. (opowiadanie) 

      Poszukiwany Święty Mikołaj –   ogłoszenie. 

Swoje prace przynieś do kina Echo lub wyślij na adres: kino@jarocin.pl 

Przedstawimy je na stronie Szkolnej Akademii Filmowej www.akademia.jarocin.pl 

 

Zał. Nr 1 

mailto:kino@jarocin.pl
http://www.akademia.jarocin.pl/


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. 

Strój Świętego Mikołaja 

 Witam, witam! 

 Już wam mówię, jak rozpoznać prawdziwego Świętego Mikołaja! Każdy chyba wie, że 

prawdziwy Mikołaj to ten, który przynosi prezenty - jednak trzeba wiedzieć kto to, zanim ich 

nie wyciągnie z worka. 

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!". 

        Elf Cristopher 

Jak Święty Mikołaj trafia do dzieci? 

 Tak naprawdę, jest to największym sekretem - w jaki sposób Mikołaj trafia do wszystkich 

dzieci w ciągu jednej nocy, jednak bardzo łatwo jest się domyślić, że cała trasa jest dokładnie 

zaplanowana na rok wcześniej.  

 Jego magiczne sanie są ciągnięte przez sześć reniferów, dzięki którym Mikołaj szybko i 

bezszelestnie przemyka po niebie, by trafić wprost do komina lub okna grzecznych dzieci i 

zostawić im prezenty pod choinką. Mikołaj jest zawsze na czas, ponieważ elfy zamontowały 

w saniach dokładny licznik prędkości i czasu, który określa, jak szybko teraz trzeba lecieć, 

aby zdążyć do wszystkich dzieci na świecie. 

Gdy Mikołaj wyląduje saniami na dachu - przeciska się ze swoim magicznym workiem przez 

komin, lub wchodzi prosto przez okno. Sprawdza dokładnie czy nikt nie widzi i zostawia 

prezenty. A dlaczego kiedy nikt nie widzi? To proste! Mikołaj chce, żeby w niego wierzyć, a 

nie - wiedzieć. Potem Mikołaj zostawia prezent, lub rózgę - sprawdzając dwa razy na swojej 

liście, czy na pewno się nie pomylił.  

Kiedy wszystko jest w porządku - zjada pozostawiony dla niego poczęstunek i wraca do sań. 

Ale jeśli ktoś przeszkadza mu w pracy i koniecznie chce go zobaczyć - Mikołaj po prostu nie 

zostawia prezentów. 

 Wyjątkowo grzeczne dzieci zostają odwiedzone przez Mikołaja jeszcze zanim pójdą spać... 

         Elf Hermey 

Żródła: 

www.swietymikolaj.org.pl 

www.wikipedia.pl 

www.filmweb.pl 

www.stopklatka.pl 

Opracowała: Justyna Szczepaniak 

http://www.swietymikolaj.org.pl/
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