
GRA MIKOŁAJKOWA
- 9 misji od szalonych

reniferów!



Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Animatorzy, Opiekunowie...

Ta mikołajkowa gra służy pomocą do zagospodarowania

czasu Waszym pociechom w tym zimowo-świątecznym

okresie! Otrzymujecie od nas instrukcję oraz podpowiedzi do

przeprowadzenia zabawy, ale pamiętajcie, że liczy się

również Wasza kreatywność oraz możliwości dzieci.

Życzymy udanej zabawy!

Potrzebne materiały:

-9 kopert z oznaczeniami od 1 do 9 

-8 kopert do zabawy z klamerkami

-klamerki

-muzyka świąteczna (m.in. https://youtu.be/a540rmsam0g)

-wydrukowane zadania



Instrukcja:

Przed przeprowadzeniem gry warto:

1. Wydrukować:

*listy od Reniferów (od 2 do 9) i list główny (1)

*puzzle dla poszczególnych grup  (list 6)

*zagadki (list 5)

*krzyżówkę (list 5)

*zadania do kalamburów (list 7)

*zadania do worka (list 4)

*działania matematyczne (list 8)

2. Przygotować 9 kopert i podpisać je numerkami od 1 do 9.

Rozłożyć w sali koperty w różnym miejscu.

3. Zaopatrzyć się w worek na zadania bądź pudełko.

4. Mieć w zasięgu ręki pisak, aby uzupełnić krzyżówkę.

5. Przygotować klamerki w ilości dzieci (do wykonania

zadania 1) i 8 osobnych kopert (bez listów w środku, tylko do

zabawy).

6. Mieć przygotowaną playlistę ze świąteczno-mikołajkowymi

piosenkami, aby nadać grze klimatu.



Drodzy pomocnicy Świętego Mikołaja! 

Przed Wami moc zabawy i wyzwań, które czekają tylko aż je

odkryjecie! Jako ekipa dziewięciu reniferów przygotowaliśmy

aż 9 zadań, które przeszkolą Was na prawdziwych

pomocników Świętego Mikołaja. Jedno jest pewne - nie

będzie łatwo, ale zapewniamy - będzie warto! W tym

zimowo-świątecznym okresie Mikołaj ma najwięcej pracy, ale

też najwięcej radości z dawania prezentów dzieciakom. Jako

jego wierni pomocnicy i towarzysze chcemy Wam pokazać,

jak wiele frajdy daje nam nasza praca! Wszystkie zadania,

które na Was czekają, są bardzo dobrze przemyślane,

abyście mieli okazję sprawdzić swoje wszystkie

umiejętności... 

A szczególnie umiejętność współpracy z resztą grupy -

Waszymi kolegami i koleżankami. Przejdźmy więc do

wyzwań...
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List numer 1

Zadanie przygotował Amorek, który zajmuje się

przekazywaniem listów od dzieci wprost do Mikołaja. W tych

listach znajdują się marzenia prezentowe, o których piszą

dzieci. Teraz więc zamienicie się w pracowników poczty

listowej i wyręczycie Amorka w jego specjalnej mikołajkowej

misji. Waszym zadaniem jest dostarczyć od pierwszej do

ostatniej osoby 8 listów. Usiądźcie więc w kole, weźcie po

jednej klamerce do dłoni i zacznijcie podawać sobie z

klamerki na klamerkę do kolejnej osoby po jednym liście. 

W obiegu może być tylko jeden list! Kolejny możecie podać,

gdy do ostatniej osoby z koła dotrze wcześniejszy list.

Amorek życzy powodzenia!
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A teraz pora na przeczytanie listu o numerze 2... 

Znajdźcie w sali kopertę z numerem 2.

I przeczyta go osoba, którą wyznaczy wyliczanka: 

(Dzieci ustawiają się w kole i nauczyciel wylicza słowami rymowanki)

Mikołajek, elfik i konik 

Dziś na czapce masz pomponik 

Ta czapeczka jest czerwona 

I na głowie osadzona 

Raz i dwa i trzy i cztery 

W całej sali słychać szmery 

Pięć i sześć i siedem, osiem 

Dziś ten list przeczyta...

(Wariant gry na starszych dzieci)

(Wariant gry na młodszych dzieci)

A teraz pora na przeczytanie listu o numerze 2... 

Znajdźcie w sali kopertę z numerem 2.

Kopertę otworzy osoba, której imię dzieli na trzy sylaby - tak jak imię 

A-MO-REK. 

Jeśli takich dzieci jest więcej można zrobić wyliczankę jak wyżej lub

imię osoby zaczynającej się na literę "A". 
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List numer 2 

(czytamy energicznie, miło)

Hej, hej! Tu Rudolf. Tak, Rudlof czerwononosy! Chciałem Was

oficjalnie przywitać w Krainie Świętego Mikołaja, w której

czeka na Was jeszcze sporo zadań. Teraz pora na moje

zadanie! Ale zanim je powiem, muszę Wam powiedzieć, że

jestem strasznym zmarzluchem. Dlatego postanowiłem

połączyć rozgrzewkę z powitaniem. Waszym zadaniem jest

szaleć i tańczyć w rytm muzyki. Gdy muzyka się zatrzyma,

przywitacie się ze sobą na różne sposoby, zaraz dowiecie

się jakie... Balangi powitalnej czas start! 

-witacie się łokciami

-witacie się kolanem

-witacie się plecami

-witacie się brzuchami

-witacie się małym paluszkiem

-witacie się żółwikiem

-witacie się piątką

-witacie się czołem
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Czy czujecie się już rozgrzani i mile widziani w naszej

Mikołajowej Krainie? 

Świetnie! To teraz pora na kolejne zadanie, które

przygotował dla Was Złośnik. Przeczytajcie list numer 3, 

a dowiecie się, co Was tym razem czeka...

Znajdźcie w sali kopertę z numerem 3.

Gdy już znajdziecie przekażcie dorosłej osobie, która

odczyta kolejne zadanie. Ale! Ale! Zanim przeczytacie

wszyscy głośno liczą do 3!
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List numer 3 

(czytać tajemniczym, niskim głosem)

Oh, miło Was powitać, kochane psotniki! Mam nadzieję, że

dacie radę wykonać moje zadanie tak, jak trzeba... Chodzi o

to, że ja lubię troszkę popsocić elfom

pakującym prezenty i je podmienić... Ale Waszym zadaniem

będzie wykonywać moje polecenia na odwrót. Chcę

zobaczyć, czy będziecie mogli mi w przyszłości pomóc być

prawdziwymi dowcipnisiami. A w tym czasie musicie się

naprawdę dobrze przy tym bawić, więc żywiołowo tańczymy,

a gdy muzyka się zatrzyma, dobrze słuchajcie, co dla Was

przygotowałem...

Przebieg zabawy: 

Dzielimy dzieci na ekipę Złośnika (psotniki) i Elfów

(grzecznisie) poprzez wyliczankę (psotnik-grzeczniś-psotnik-

grzeczniś). Psotniki wykonują polecenia grzecznisiów -

grzecznisie wykonują zadania psotników. Gdy gra muzyka

dzieci tańczą. Na stop w muzyce wydajemy polecenia:

-grzecznisie pokazują rogi złośnikom

-złośniki łaskoczą grzecznisie

-grzecznisie głośno się śmieją

-złośniki się złoszczą
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No, no, naprawdę nadajecie się na psotników... Będę o Was

pamiętać na przyszłość! 

Z taką energią możecie wiele zdziałać, dlatego teraz

wysyłam Was do Kometka, który jest tak samo szalony jak

my i zapewne przygotował jakieś zwariowane zadanie.

Przeczytajcie list numer 4, a wszystkiego się dowiecie.

Zanim podacie list osobie dorosłej spróbujcie wymienić

imiona dotychczas poznanych Reniferów. Uda się?
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List numer 4

(czytać szybko i z zachętą)

Hola, hola, towarzysze! Jestem Kometek i zajmuję się

kosmiczną zabawą w czasie przerw od pracy. Teraz

przygotowałem dla Was naszą ulubioną aktywność, która

jest niesamowicie szalona, posłuchajcie sami! 

Przekazałem waszemu Przewodnikowi worek ze specjalnymi

zadaniami, które trzeba wykonać tu i teraz, na sucho.

Spytacie więc, jak się bawić? Otóż gra muzyka, podajecie

sobie jak najszybiej worek, żeby czasem nie zdążyć go

ogrzać! Na stop w muzyce osoba, przy której zatrzymał się

worek, losuje z niego zadanie i jej misją jest pokazanie jak

wykonać tą aktywność, a reszta grupy zgaduje o co chodzi i

naśladuje. Wierzę, że dacie radę. Powodzenia i dobrej

zabawy!
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I jak się bawiliście? Podobała Wam się nasza pełna śmiechu,

klasyczna przerwa w pracy? Myślę, że zabawy było dość,

teraz odsyłam Was do Reniferka, który ma dla Was ciekawą

zagadkę do rozwiązania...

Odszukajcie w sali kopertę z cyfrą 5.
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10 podskoków, jak
Mikołaj skaczący 

do komina 
w każdym domu!

5 przysiadów, jak
Mikołaj siadający 

na fotelu, żeby 
napić się mleka 

i zjeść ciasteczka!

4 skłony w przód, 
jak renifery 

jedzące trawę
przykrytą śniegiem! 

8 pajacyków, 
jak elfy 

przygotowujące 
się do pomocy 
w pakowaniu

prezentów!

4 kroki w tył, jak
skradający się 

Mikołaj 
z prezentami 

w domu…

6 skoków na jednej
nodze, jak 

Mikołaj 
przypadkowo
nadeptujący 

na ogień 
w kominku… 

8 głośnych
okrzyków HO! HO!

HO! jak Mikołaj
odjeżdżający

saniami z waszych
domów! 

10 wymachów
ręką, jak elfy

machające
Mikołajowi !



10 podskoków, 
jak Mikołaj skaczący 

do komina 
w każdym domu!



5 przysiadów, 
jak Mikołaj siadający na

fotelu, żeby napić się mleka
i zjeść ciasteczka!



4 skłony w przód, 
jak renifery jedzące

trawę przykrytą
śniegiem! 



8 pajacyków, 
jak elfy przygotowujące 

się do pomocy 
w pakowaniu prezentów!



4 kroki w tył,
 jak skradający się Mikołaj 

z prezentami w domu…



8 głośnych okrzyków
HO! HO! HO! jak

Mikołaj odjeżdżający
saniami z waszych

domów! 



10 wymachów ręką, 
jak elfy machające

Mikołajowi !



6 skoków na jednej nodze,
jak Mikołaj 

przypadkowo nadeptujący 
na ogień w kominku… 



List numer 5

(czytamy spokojnie, z mądrością)

Dzień dobry, mądre sówki! Jestem prawdziwym mistrzem logicznego

planowania i douczania reszty zaprzęgu. Teraz przed Wami czekają

do rozwiązania 3 zagadki, które są związane z kolejnymi misjami...

I zagadka: 
Dużo w nich części do układania 
Często się nie zgadzają, lecz efekt jest warty czekania 
Dzieci kochają te kolorowe układanki 
Ciągle do nich wracają, częściej niż do bajki 
(puzzle)
II zagadka: 
Ważna to sprawa, dla ciała i ducha 
By jak najczęściej się dużo ruszać 
O co tu chodzi, o co tu biega 
Pobawmy się teraz w dobrego szpiega... 
To jazda na rolkach, i na rowerze 
Pływanie, rzucanie i bieg w plenerze 
Co jeszcze do tego można zaliczyć 
Każdy niech zgadnie, jeśli na WF-ie ćwiczy 
(sport) 
III zagadka: 
Nie można się złościć, nie można być pysznym 
To bardzo nieładnie i przyjaźnie niszczy 
Jeden z reniferków jest bardzo nieśmiały 
I od słowa “pyszny” został nazwany 
Czy Wy, towarzysze wiecie o kim mowa? 
Który renifer w tej zagadce się chowa  
(Pyszałek) 

A żeby odgadnąć moje imię musicie rozwiązać krzyżówkę!
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Jeśli zgadliście, jesteście najmądrzejszymi istotkami jakie poznałem...

Gdy tworzyłem tą krzyżówkę nikt nie potrafił jej rozwiązać! Brawo!  

 

No cóż, sprawdziłem już, czy nadajecie się na mózgi ekipy

mikołajkowej, to teraz pora na misję Fircyka. 

Powodzenia w szukaniu koperty z numerem 6.
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Krzyżówka
1

2

3

4 5

6

7

8

9
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Krzyżówka
(pytania zostają w ręce prowadzącego)

1.Pierniki 
Mikołaj chętnie się nimi zajada,
Moczy je w mleku i do buzi wkłada

2.renifeRy
Tworzą zaprzęg, wożący sanie Mikołaja
Jak trzeba, nieźle radzi sobie ta zgraja

3.pierOgi
Na wigilijnym stole z kapustą i grzybami
W letnim sezonie zjesz je z jagodami

4.Fiona
Choć żoną Shreka w bajce została
Wcześniej z Lordem Farquaadem się spotykała

5.Eskimos
Ciepło ubrani, mieszkają na Biegunach
Ciągle ubrani w cieplutki kubrak

6.betlejemSka
Gwiazda ta w nocy świeciła mocno
Gdy Jezusek mały w żłobku spał słodko

7.chOinka
Całuski i życzenia pod nią sobie składamy
Dużo szczęścia i zdrówka sobie nawzajem życzamy

8.gRoch
Na wigilijnym stole z kapustą podawany
Często brzuch po nim boli, gdy za dużo się nim zajadamy

9.prEzenty
Pod choinką czekają na was schowane
Po wigilijnej kolacji najczęściej rozpakowywane

10.sanKi
Ulubiony pojad dzieci w każdym wieku
Tylko, gdy spadnie śnieg, wozimy je po śniegu



List numer 6

(czytamy energicznie)

Hola, hola! Skoro czytacie mój list z numerem 6, to przebyliście

naprawdę długą drogę, żeby tu dotrzeć i na dodatek poradziliście

sobie z wszystkim zadaniami! Wow! Jestem bardzo ciekawy, czy

dacie radę z moją misją, którą dla Was przygotowałem. Otóż

pomagam pakować Mikołajowi sanie, noszę prezenty i upycham je

sprytnie do worka i pod nogami Mikołaja. Teraz chciałbym zobaczyć

czy Wy dacie radę z odpowiednim dopasowaniem prezentów tak,

żeby wszystkie się zmieściły. To trening, dlatego nie będę Was

przeciążać ciężkimi prezentami, więc Waszym zadaniem będzie

ułożenie skarpet Mikołaja z puzzli. 

Pamiętajcie, że są różne kolory skarpet, a dodatkowo jeśli

odpowiednio je ułożycie to wyjdzie Wam imię kolejnego renifera, do

którego prowadzi nasza przygoda mikołajkowa.  

Powodzenia!
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Zgaduję, że problemów było niemało, jednak dla takich zawodowców

jak Wy nie ma rzeczy niemożliwych! 

No nic, skoro moja misja okazała się dla Was bułką z masłem. Myślę,

że spokojnie odkryliście imię kolejnego renifera. On na pewno ma dla

Was super-sportowe wyzwanie!

Które to już będzie zadanie? Zbliżamy się do końca, to już 7 zadanie!

Takiego numeru koperty teraz szukamy.
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BŁY-



-SKA-



-WI-



-CZNY



List numer 7

(czytamy energicznie, wesoło)

Dzień doberek! Tutaj Błyskawiczny - najszybszy i najsilniejszy

renifer z całej ekipy. To ja napędzam cały zaprzęg, motywuję go i

trenuję, jeśli brakuje komuś siły. Chciałbym Was zarazić moją

miłością do sportu i troszkę Was rozruszać. Moje zadanie brzmi:

tańczącym krokiem przemierzamy salę, gdy gra muzyka. Gdy

ucichnie, przekazałem Waszemu Przewodnikowi listę

kalamburowych ćwiczeń do wykonania. Najpierw ustawiacie się

na elfowej linie, w jednym rządku. Prowadzący wybiera 1 osobę z

Was, która losuje muzyczne kalmabury. Wychodzi na środek i

pokazuje Wam tylko za pomocą ruchów daną czynność, którą

musicie odgadnąć, a następnie w rytm muzyki naśladować na

parkiecie. No więc do dzieła, towarzysze! Na stop w muzyce,

wracamy na linie elfową i kolejna osoba pokazuje kolejne hasło,

które naśladujecie w tańcu.
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Wooow! Przewodnik dał mi znać, że nieźle sobie radzicie ze

sportowymi wygibasami. Ciekawi mnie, skąd nauczyliście się

takiej gibkości! 

Nieźle - teraz już wiem, że poradzicie sobie z każdym kolejnym

zadaniem. 

Odsyłam Was więc do Pyszałka do zadania numer 8.

Powodzenia!
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jazda na łyżwach



jazda na nartach



wieszanie ozdób na choinkę



dzwonienie dzwoneczkami



jazda na sankach



lepienie bałwana



pakowanie prezentów



wałkowanie ciasta
świątecznego



List numer 8

(czytamy nieśmiale)

H...Hej milusińscy... Tu Pyszałek, bardzo nieśmiały renifer z ekipy

Mikołaja. Czy znajdę w tej grupie dzieci tak samo nieśmiałe jak

ja? Mam nadzieję, że nie, bo mam dla Was super zabawę, która

na pewno Wam się spodoba. Polega ona na tym, że

maszerujecie po sali i na głos liczycie kroki. Gdy wasz

Przewodnik uzna, że pora na spotkanie, powie działanie

matematyczne, na przykład 3+3. Wtedy szybko odgadujecie

hasło i dobieracie się w takie grupy, ile wynosi wynik. Gdy ktoś

nie będzie miał pełnej grupy, łapie się za ręce i spaceruje razem.

W ten sposób na pewno dobrze się poznacie... A teraz uciekam,

bo naprawdę się wstydzę i odsyłam Was do Tancerza. Pa,

bawcie się dobrze!
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1 + 1 =
4 + 5 =

3 + 3 =



7 - 2 =
13 - 2=

10 - 3=



6 + 2 =
2 + 1 =
1 + 0 =
12-2 =



List numer 9

(czytamy energicznie, wesoło)

Cześć i czołem! Jestem Renifer Tancerz. Uwielbiam bawić się w

rytmie wesołych świątecznych piosenek. Wiecie co jest

najlepsze? Mikołaj też to uwielbia! A jeszcze bardziej to, kiedy

tańczą dzieci! To już ostatnia nasza zabawa, więc zróbmy tak,

aby radość z niej płynąca została z nami jak najdłużej! Musimy

teraz ustawić się w kole i wsłuchać się w tekst piosenki, bo na

refren będziemy pokazywać odpowiednie ruchy do słów.

Piosenka

https://youtu.be/a540rmsam0g

Kiedy gra muzyka można wspólnie tańczyć w kole, albo każdy

może wykonywać swobodne ruchy, w refrenie pokazujemy:

I Ty, i Ty! I Ty, i Ty! (pokazujemy paluszkiem na kolegów)

Możesz zostać Świętym Mikołajem! (pokazujemy duży brzuch)

I Ty, i Ty! I Ty, i Ty! (pokazujemy paluszkiem na kolegów)

Co prezenty ludziom rozdaje! (pokazujemy gest przekazywania)
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Zakończenie: 

Mikołajkowi towarzysze! Cały zespół Reniferów przyznaje, że

spisaliście się na medal! To niesamowite, że tworzycie tak

zgrany zespół i potraficie sobie poradzić w każdym rodzaju

zadań. Nie dość, że jesteście roztańczeni i wysportowani, to na

dodatek mądrzy i sprytni. Gdybyśmy mieli współpracować z

Elfami podczas pakowania prezentów na pewno też wyszłoby na

jaw, jak bardzo zabawni i dowcipni jesteście... Jednym zdaniem:

pięknie, cudownie, doskonale, wyśmienicie i wspaniale! Z

czystym sercem przyznajemy Wam oficjalne miano pomocników

Świętego Mikołaja i spodziewajcie się za rok od nas kolejnego

listu zapraszającego do współpracy! Do zobaczenia!
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dla
..........................................................................................

DYPLOM

za udział w mikołajkowej
grze zespołowej.

Podpisał
Święty Mikołaj


