
Mikołajkowe zabawy 
 

Witam wszystkich kreatywnych czytelników Ciuciubabki! Dzisiaj będzie
garść  zabaw  w  tematyce  Mikołajkowo  świątecznej.  Są  przeznaczone
zarówno dla dzieci,  jak i  dorosłych.  Chodzi  tu o radość ze wspólnego
działania,  zwłaszcza,  że  święta  są  czasem  szczególnym,  kiedy
wyjątkowo  bardziej  niż  zwykle  zwracamy  uwagę  na  rodzinne  więzi  i
radość z przebywania w towarzystwie bliskich nam osób. 
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Zabawy te można wykorzystać na przedszkolnej Wigilii z rodzicami, spotkaniu
Mikołajkowym, turnieju świątecznym itp. Ciekawiej jest kiedy zawierają element
rywalizacji,  który  powinien  zakończyć  się  remisem. Najlepiej  pod  tym  względem
wspominam  Wigilie  harcerskie  w  naszym  szczepie.  Pamiętam,  że  te  spotkania  były  bardzo
wyjątkowe i aktywizacja całych rodzin, a nie tylko jednej grupy wiekowej dawała mi niesamowicie
dużo radości zarówno będąc dzieckiem, jak i potem organizatorem. Myślę, że o to w tym właśnie
chodzi w tym czasie, żeby czuć radość ze wspólnego działania i obecności innych. 

Proponowana konwencja:

 Przygotowania  do  świąt -  prowadzący  nie  musi  odgrywać  żadnej
postaci - uczestnicy zabaw wykonują zadania w swoich grupach, celem
jest  zdobycie  za  każde  zadanie  jak  największej  ilości  papierowych
bombek, które nakleja się na tekturową choinkę powieszoną na ścianie
(każda drużyna ma swoją choinkę). Zabawy kończą się wspólną Wigilią i
podzieleniem się opłatkiem. 

 Mikołajkowi pomocnicy -  prowadzący może być Reniferem Rudolfem,
który  zjawia  się  z  wiadomością,  że  Mikołaj  w  tym  roku  jest  bardzo
zapracowany,  dlatego  potrzebuje  naszej  pomocy.  Jeśli  wykonamy
wszystkie  zadania,  z  pewnością  nas  odwiedzi  z  workiem  pełnym
prezentów. 

Dodatkową rzeczą  może  być  forma wprowadzenia  do  zadań,  np.  wykonany
kalendarz adwentowy z liczbą okienek odpowiadającej ilości przygotowanych
zabaw. W każdym okienku kryje się hasło, np. "pakowanie prezentów", a o co
dokładnie chodzi, to już resztę wspomni osoba prowadząca.

Podam kilka zabaw, żeby było w czym wybierać :)

Propozycje zabaw

Listy do Mikołaja
Mikołajowi  pomieszały  się  listy  od  dzieci  i  potrzebuje  pomocy w segregacji.
Potrzebne  są  maleńkie  kartki,  na  których  wydrukowane będą  różne rodzaje
prezentów (misie,  lalki,  samochody,  klocki,  wózek  dla  lalek,  komputer)  tak,
żeby  było  ich  po  kilkanaście  z  każdego  rodzaju.  Zadaniem  drużyn  jest
posegregowanie ich na odpowiednie grupki tematyczne. Wygrywa ta drużyna,
która zrobi to pierwsza.

Mikołajowe prezenty 1
Na środku sali jest worek pełen mikołajowych prezentów. Każda drużyna dostaje
listę  jakie  prezenty  ma  zorganizować.  Są  to  rzeczy,  które  w  jakiś  sposób
powinny wyróżniać się kształtem, np. wałek do ciasta, mysz komputerowa itp.



Drużyny  wybierają  po  trzech  reprezentantów.  Reprezentanci  podchodzą  na
środek,  na  oczach  mają  zawiązane  chustki  i  za  pomocą  dotyku  muszą
wyciągnąć odpowiednie prezenty z worka.

Mikołajowe prezenty 2
Każda  drużyna  wybiera  spośród  siebie  najmniejszą  lub  największą  osobę.
Zadaniem drużyn jest zapakowanie jej jako prezent świąteczny. Dajemy im do
dyspozycji kolorowe papiery do pakowania prezentów oraz wstążki i kokardki.

Mikołajowe prezenty 3
Zabawa dla młodszych dzieci. Wycinamy z brystolu kształt worka Mikołaja. Na
worku  są  odrysowane  kształty  różnych  zabawek.  Każde  dziecko  otrzymuje
jeden wycięty z tła obrazek przedstawiający jakąś zabawkę i musi dopasować
go  w  miejsce  na  worku,  tam gdzie  znajdują  się  odrysowane  kontury  danej
zabawki.

Wyścigi zaprzęgów reniferów
...na określonym odcinku. Użyjemy w tym celu nart wieloosobowych. Potrzeba
po cztery osoby na każdą parę nart, no i zakładane rogi renifera chociaż dla
każdej  osoby  na  początku  zaprzęgu.  Narty  wieloosobowe  można  zrobić
samemu, kupując po dwie wytrzymałe deski o długości około 2 m. Zakładając,
że jedna para nart ma pomieścić cztery osoby, potrzebne będą jeszcze paski z
rzepu  przemysłowego,  w  które  uczestnicy  wkładają  stopy,  w  celu
przemieszczania  się.  Zadaniem  uczestników  jest  się  tak  zgrać,  aby
jednocześnie podnosić do góry tę samą nartę i przesunąć ją do przodu, aby
zbliżyć się do mety. 

Świąteczne potrawy
Drużyny wypisują na kartkach świąteczne potrawy. Zabawa na czas, wygrywa
ta drużyna, która ma najwięcej wypisanych /poprawnych :)/ potraw.

Dekorowanie pierniczków
Do zabawy będą nam potrzebne pierniczki/ciasteczka korzenne, które drużyny
będą dekorować oraz rzeczy potrzebne do dekoracji  (lukier,  perełki  jadalne,
posypki kolorowe, bakalie, pisaki dekoracyjne itp.). Wygrywa ta drużyna, która
udekoruje jak największą liczbę pierniczków w określonym czasie.

Świąteczny łańcuch choinkowy
Dając drużynom pocięte kolorowe paseczki i  klej,  proponujemy zmagania na
najdłuższy  łańcuch  choinkowy.  Zabawa  ograniczona  jest  czasem od  5  do  7
minut.

Kolędowe karaoke



Potrzebny  będzie  projektor,  uczestnicy  zabaw  będą  śpiewali  wyświetlane
kolędy. Można wykorzystać pomysł z programu telewizyjnego "Tak to leciało",
że  w pewnym momencie  muzykę zatrzymujemy,  a  drużyna musi  z  pamięci
dośpiewać dalsze dwa wersy :)

Świąteczne tabu
Każda  drużyna  wybiera  ochotnika,  który  będzie  musiał  przekazać  jej  jakieś
hasło związane ze świętami. Zabawa jest o tyle zabawna, że oprócz warunku
niewymawiania  tego  konkretnego  słowa,  nie  można  też  wymówić  pięciu
pozostałych wypisanych na karcie. Zatem wybrany ochotnik używając innych
słów musi naprowadzić grupę na dane hasło. Jeżeli jednak ochotnik się pomyli i
wypowie  któreś  słowo z  kartki,  traci  punkt.  Przykłady  świątecznych  kart  do
tabu:

JASEŁKA ŻŁOBEK OSIOŁEK
Betlejem

Przedstawienie
Jezus Chrystus

Boże Narodzenie
narodziny

Jezus
leżeć

Betlejem
Dzieci

Niemowlę

Shrek
Kubuś Puchatek

Uparty
Zwierzę
Salami
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