
ŻYCZYMY WAM UDANYCH MIKOŁAJEK 
 

LEGENDA O WORKU ŚWIETEGO MIKOŁAJA 

 

 
 

Wszyscy zastanawiają się jak to możliwe, że w 

worku Świętego Mikołaja mieszczą się prezenty dla 

wszystkich ludzi na świecie. Wielu się domyśla, że 

worek jest magiczny. Ale niewielu wie, że jest on 

także sprawcą tego, że ci, którzy byli niegrzeczni nie 

dostają swoich prezentów. 
 

Kiedy Mikołaj został Świętym Mikołajem otrzymał w darze niezwykły worek. Worek był magiczny. 

Niektórzy twierdzą, że włożone do niego prezenty zmniejszały się tysiąckrotnie. Stawały się także 

lekkie jak piórko. Inni uważają, że worek w środku jest wielki jak stadion. Najważniejsze jest jednak 

to, że prezenty Świętego Mikołaja się w nim mieszczą. 

 

Największą tajemnicą jest fakt, że worek Świętego Mikołaja wyczuwa dobre i złe uczynki ludzi. Jeżeli 

ludzie zachowują się dobrze ich prezenty przyjemnie głaszczą i ogrzewają worek od środka. Jeżeli 

zachowują się źle mrożą tkaninę i powodują, że to miejsce staje się bardzo drażliwe i swędzące. A 

wtedy worek zaczyna się drapać. 

 

Ociera się o sanie, o renifery, o kominy, ociera się o samego  Świętego Mikołaja. I czasem zdarza się, 

że w taki sposób robi się w nim dziura. To właśnie przez takie dziury wypadają prezenty 

niegrzecznych ludzi dając tym samym ulgę workowi. 

 

Mikołaj co chwilę naprawia swój ukochany worek na prezenty. Szyje, łata, ale i tak co jakiś czas 

pojawiają się nowe dziury. Bo jak wiecie łobuziaków nigdy nie brakuje na świecie. 
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Oto kilka zagadek dla Was o Mikołaju. Zapraszam do zabawy, 

 

1. Gdzie mieszkają Św. Mikołaje?  

2. Kiedy obchodzi imieniny Mikołaj?  

3. Jaki kolor jest ulubiony przez Mikołaja? 

4. W czym przynosi prezenty Św. Mikołaj?  

5. Jakim pojazdem porusza się Św. Mikołaj po świecie?  

6. Jakie zwierzęta ciągną sanie Mikołaja?  

7. W jaki sposób podrzuca dzieciom prezenty?  

8. Kto pomaga Mikołajowi w przygotowaniach prezentów?  

9. Skąd wie co dzieci chcą otrzymać od niego?  

10. Co dostają od Św. Mikołaja niegrzeczne dzieci?  

11. Co to za kochany święty, co przynosi nam prezenty, kiedy gwiazdka już zaświeci, 

on obdarza wszystkie dzieci?  
  

                       

 

Prezent dla Mikołaja - Dorota Gellner 

A ja się bardzo, bardzo postaram 

I zrobię prezent dla Mikołaja. 

 

Zrobię mu szalik piękny i nowy, 

Żeby go nosił w noce zimowe. 

 

I żeby nie zmarzł w szyję i w uszy, 

Gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć. 

 

Niech się ucieszy Mikołaj Święty, 

Tak rzadko ktoś mu daje prezenty. 
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Propozycja rodzinnej zabawy w kuchni. Smacznego! 
Mikołajkowe ciasteczka 

 

 

 

Składniki 

 

1 1/2 szklanki mąki, 

aromat waniliowy, 

szczypta soli, 

1/3 szklanki cukru, 

180g miękkiego masła. 

 

Składniki dekoracja : 

 

1 białko ( u mnie z jajka L ) 

około 1 1/2 szklanki cukru pudru 

barwniki spożywcze 

Sposób przygotowania przepisu: 

 1. 
Miękkie masło, aromat i cukier utrzyj mikserem na puszystą masę. Dodawaj partiami 
mąkę. Uformuj kulę, zawiń w folię i włóż do lodówki na ok 30-40 min. Rozwałkuj, 
wytnij wzorki . Piecz na blaszce wyłożonej papierom do pieczenia przez 10-12 minut 
w temperaturze 180 stopni. 
 

 2. Do miski wlej białko i dodaj cukier puder. Zmiksuj wszystko tak aby powstał gęsty 
lukier. Lukier przelej do mniejszych miseczek i do każdego daj parę kropel barwnika. 
Energicznie wymieszaj. Udekoruj ciasteczka. 

 

Pozdrawiamy serdecznie: pani Ala i pani Ela z Biblioteki szkolnej. 
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