
Historia Świętego Mikołaja
Święty Mikołaj daje prezenty dzieciom na całym świecie w dzień Wigilii.

Z czego Mikołaj jest najbardziej znany?

Mikołaj znany jest z...

Święty Mikołaj nie zawsze nosi czerwony kostium. Wiele lat temu nosił 
zieloną pelerynę.

W niektórych krajach zamiast skarpet dzieci zostawiają buty, aby 
Mikołaj wypełnił je prezentami.

Jest wiele imion dla brodacza, który roznosi prezenty w Święta. W 
Rosji dzieci nazywają go Ded Moroz, co oznacza Dziadek Mróz.

W niektórych rejonach polski dzieci wierzą, że prezenty na Boże 
Narodzenie przynosi Gwiazdor, a Mikołaj roznosi je 6 grudnia.

czerwonego stroju.

posiadania 

białej brody.

pracowania z 

rozdawania prezentów.

jazdy w saniach.
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Historia Świętego Mikołaja

Pytania
1. Czym jeździ Mikołaj? Zaznacz jedną odpowiedź. 

   samochodem
   saniami
   na reniferze

2. Jakiego koloru był strój Mikołaja zanim zmienił się na czerwony?

   czarny
   zielony
   niebieski

3. Jak dzieci w Rosji nazywają brodacza, który roznosi prezenty?

   Papa Noel
   Święty Mikołaj
   Ded Moroz

4. Co niektóre dzieci zostawiają Mikołajowi, aby miał gdzie włożyć 
prezenty?

   kapelusze
   buty
   pudełka

5. Jak w niektórych rejonach Polski nazywa się brodacza, który przynosi 
prezenty w Boże Narodzenie?

   Święty Mikołaj
   Ded Moroz
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Historia Świętego Mikołaja

Pytania
1. Czym jeździ Mikołaj? Zaznacz jedną odpowiedź. 

   samochodem
   saniami
   na reniferze

2. Jakiego koloru był strój Mikołaja zanim zmienił się na czerwony?

   czarny
   zielony
   niebieski

3. Jak dzieci w Rosji nazywają brodacza, który roznosi prezenty?

   Papa Noel
   Święty Mikołaj
   Ded Moroz

4. Co niektóre dzieci zostawiają Mikołajowi, aby miał gdzie włożyć 
prezenty?

   kapelusze
   buty
   pudełka

5. Jak w niektórych rejonach Polski nazywa się brodacza, który przynosi 
prezenty w Boże Narodzenie?

   Święty Mikołaj
   Ded Moroz
   Gwiazdor
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Historia Świętego Mikołaja
Święty Mikołaj jest miłym, wesołym mężczyzną. Każdego 
roku w Wigilię rozdaje prezenty dzieciom na całym 
świecie.

Czy Mikołaj zawsze wyglądał tak, jak wygląda dziś?

Dzisiaj Mikołaj znany jest ze swojego czerwonego stroju i 
białej brody. Wiele lat temu zwykł nosić długą, zieloną 
szatę. Miał także wieniec zrobiony z ostrzokrzewu i 
bluszczu. Pierwsze kartki świąteczne przedstawiające 
Mikołaja w czerwonym kostiumie zrobione zostały w epoce 
Wiktoriańskiej.

Ludzie często przebierają się za Świętego Mikołaja. Każdego roku wiele 
osób przebiera się, aby rozdawać dzieciom prezenty.

Jak nazywa się Świętego Mikołaja w innych krajach?

Jest wiele imion dla brodacza, który roznosi prezenty w Święta. W 
Rosji nazywa się go Ded Moroz, co oznacza Dziadek Mróz. W Niemczech 
Mikołaj nosi nazwę Weihnachtsmann, co znaczy Człowiek Świąt. We 
Włoszech nazywa się go Babbo Natale, co oznacza Świąteczny Ojciec.

Gdzie Mikołaj zostawia prezenty?

W niektórych krajach dzieci pozostawiają skarpety, które 
Mikołaj wypełnia prezentami. Są też kraje, w których 
dla Mikołaja zostawia się buty, z których rano wystają 
prezenty!

Jak nazywa się Świętego Mikołaja w Polsce?
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Historia Świętego Mikołaja

Pytania
1. Jakiego koloru był kostium Świętego Mikołaja w przeszłości? 

   czarnego
   zielonego
   niebieskiego

2. Z czego robiony był wieniec, który Mikołaj nosił na głowie?

   z futra i szyszek
    z łańcucha i gwiazdek

   z ostrokrzewu i bluszczu

3. Narysuj linię tak, aby połączyć kraje z odpowiednimi nazwami Mikołaja. 
 
 
 
 
 
 

4. Co niektóre dzieci zostawiają Mikołajowi, żeby miał gdzie zostawić 
prezenty? 
 

5. Jak w niektórych rejonach Polski nazywa się brodacza, który roznosi 
przenty w Boże Narodzenie? 
 

Niemcy Babbo Natale

Rosja Ded Moroz

Włochy Weihnachtsmann
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The History of Santa Claus

Pytania
1. Jakiego koloru był kostium Świętego Mikołaja w przeszłości? 

   czarnego
   zielonego
   niebieskiego

2. Z czego robiony był wieniec, który Mikołaj nosił na głowie?

   z futra i szyszek
    z łańcucha i gwiazdek

   z ostrokrzewu i bluszczu

3. Narysuj linię tak, aby połączyć kraje z odpowiednimi nazwami Mikołaja. 
 
 
 
 
 
 

4. Co niektóre dzieci zostawiają Mikołajowi, żeby miał gdzie zostawić 
prezenty? 
Buty lub skarpety.

5. Jak w niektórych rejonach Polski nazywa się brodacza, który roznosi 
przenty w Boże Narodzenie? 
Gwiazdor.

Niemcy Babbo Natale

Włochy Ded Moroz

Rosja Weihnachtsmann
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Historia Świętego Mikołaja
Święty Mikołaj jest wesołym mężczyzną o dobrym sercu. Każdego 
roku w Wigilię roznosi prezenty milionom dzieci na całym świecie. 

Wygląd Świętego Mikołaja

Mikołaj nie zawsze znany był ze swojego czerwonego stroju i białej 
brody. Wiele lat temu nosił zieloną szatę, która opadała mu aż 
do kostek. Miał takżena głowie wieniec zrobiony z ostrokrzewu 
i bluszczu. Pierwsze kartki świąteczne przedstawiające 
Mikołaja w czerwonym stroju pojawiły się dopiero w 
epoce Wiktoriańskiej. 

Inne nazwy

W wieu krajach świata dzieci używają innych 
imion dla brodacza, który roznosi prezenty:

Kraj Nazwa Polskie znaczenie

Austria Christkind Dziecko Chrystusa

Francja Père Noël Świąteczny Ojciec

Niemcy Weihnachtsmann Człowiek Świąt

Włochy Babbo Natale Świąteczny Ojciec

Norwegia Julenissen Świąteczny Gnom

Rosja Ded Moroz Dziadek Mróz

Hiszpania Papá Noel Świąteczny Ojciec

Anglia Santa Claus Święty Mikołaj

visit twinkl.comStrona 1 z 2



Czy wiesz...? 
 

Święty Mikołaj z Miry był greckim biskupem żyjącym w IV wieku. Po 
śmierci stał się patronem dzieci... a także złodziei i lichwiarzy

Historia Świętego Mikołaja
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Historia Świętego Mikołaja

Pytania
1. Jaki strój nosił Święty Mikołaj zanim zaczął ubierać się na czerwono? 

   czarny garnitur
   zieloną szatę
   niebieski kapelusz i rękawiczki

2. Uzupełnij brakujące słowa:

Pierwsze                        przedstawiające Mikołaja w czerwonym stroju 
pojawiły się dopiero w epoce                       .

3. W którym z tych krajów prezenty przynosi Babbo Natale?  

   Austria
   Włochy
   Anglia 

4. Narysuj linię tak, aby połączyć kraje z odpowiednimi nazwami Mikołaja. 
 
 
 
 
 

5. Jak w niektórych rejonach Polski nazywa się brodacza, który roznosi 
prezenty w Boże Narodzenie? 
 

6. Co wiesz o prawdziwym świętym Mikołaju? 
  

  

  

Hiszpania Julenissen

Francja Papá Noel

Norwegia Père Noël
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The History of Santa Claus

Pytania
1. Jaki strój nosił Święty Mikołaj zanim zaczął ubierać się na czerwono? 

   czarny garnitur
   zieloną szatę
   niebieski kapelusz i rękawiczki

2. Uzupełnij brakujące słowa:

Pierwsze świąteczne przedstawiające Mikołaja w czerwonym stroju 
pojawiły się dopiero w epoce Wiktoriańskiej.

3. W którym z tych krajów prezenty przynosi Babbo Natale?  

   Austria
   Włochy
   Anglia 

4. Narysuj linię tak, aby połączyć kraje z odpowiednimi nazwami Mikołaja. 
 
 
 
 
 

5. Jak w niektórych rejonach Polski nazywa się brodacza, który roznosi 
prezenty w Boże Narodzenie? 
Gwiazdor.

6. Co wiesz o prawdziwym świętym Mikołaju? 
Prawdziwy Święty Mikołaj pochodził z Miry i po śmierci stał się 
patronem dzieci, złodziei i lichwiarzy. 

Hiszpania Julenissen

Francja Papá Noel

Norwegia Père Noël
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