
   Temat: Jak zostać pomocnikiem św. Mikołaja?

   Cele zajęć: 
         - zapoznanie uczniów z historią św. Mikołaja biskupa,
        - rozwój empatii.
   Materiały: historia o św. Mikołaju, obraz św. Mikołaja, worek,  
                     lusterko, głośniki.     

   Przebieg zajęć:

 

 

Prawdziwa historia św. Mikołaja, biskupa

 

Grupa odbiorców:
Klasy 1-3

 

Czas trwania: 
45 min.

 

 

   1. Zajęcia rozpoczynamy od zadania dzieciom zagadki, w celu poznania 
       tematu lekcji.

Co to za kochany święty,
co przynosi nam prezenty.

Kiedy gwiazdka już zaświeci,
on obdarza wszystkie dzieci.

 
   2. Zadajemy uczniom pytanie: Co wam się kojarzy z postacią św. Mikołaja? Odpowiedzi dzieci
zapisujemy na tablicy. Następnie pytamy, kto wierzy w św. Mikołaja oraz, czy uczniowie wiedzą, że
św. Mikołaj istniał naprawdę?
   3. Przedstawiamy dzieciom obraz św. Mikołaja biskupa oraz św. Mikołaja - krasnala z mediów
(załącznik nr 1). Wskazujemy na atrybuty św. Biskupa z Miry tłumacząc, czym jest mitra, pastorał,
pierścień biskupi. Ważne jest, byśmy pokazali również różnice między dwiema postaciami
podkreślając, że powszechnie znany wizerunek św. Mikołaja nie jest prawdziwy i powstał w celu
komercyjnym. 
  4. Opowiadamy dzieciom historię św. Mikołaja z Miry podkreślając jego wrażliwość na
krzywdę ludzką oraz dobre serce (historia w załączniku nr 2).
  5. Rozmowa kierowana - zadajemy uczniom pytanie: Czy św. Mikołaj miał swoich pomocników?
Kto mógł zostać takim pomocnikiem? Czy mimo upływu wielu lat, dzisiaj też ktoś może zostać
św. Mikołajem?
   
       
   



 

 

 

 

 
    6. Informujemy uczniów, że odpowiedź na pytanie, kto może zostać pomocnikiem św. Mikołaja
znajduje się w worku. Prosimy, aby każdy uczeń zajrzał do worka, do którego wcześniej włożyliśmy
lusterko. Uczniowie zaglądając do niego widzą swoje odbicie. Następnie prosimy, aby każdy z
uczniów zapisał na tablicy imię osoby, którą widział na dnie woreczka.
     7. Kiedy wszyscy uczniowie zapisali swoje imiona na tablicy, tłumaczymy, że każdy może zostać
pomocnikiem św. Mikołaja i tak, jak on nieść pomoc innym.
      8. Na koniec zadajemy dzieciom pytanie: co każdy z nas może zrobić, by zostać pomocnikiem św.
Mikołaja? Jak i komu mogę pomagać na co dzień? 
    9. W ramach podsumowania przypominamy, że postać św. Mikołaja jest prawdziwa, ale oczywiście
chodzi o św. Mikołaja, biskupa z Miry. Należy też podkreślić, że dzielenie się dobrem z innymi jest
ważne i potrzebne bez względu na to, ile mamy lat.
      10. Na koniec włączamy dzieciom piosenkę: "I Ty możesz zostać św. Mikołajem" (załącznik nr 3).
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Z a ł ą c z n i k i

Załącznik nr 1 - Obraz św. Mikołaja, biskupa (z lewej)  i św. Mikołaja z mediów

(z prawej)
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Załącznik nr 2 - Historia św. Mikołaja
Około roku 270 w Licji, w miejscowości Patras, żyło zamożne chrześcijańskie małżeństwo, które bardzo

cierpiało z powodu braku potomka. Oboje małżonkowie prosili w modlitwach Boga o tę łaskę i zostali

wysłuchani. Święty Mikołaj okazał się wielkim dobroczyńcą ludzi i człowiekiem głębokiej wiary, gorliwie

wypełniającym powinności wobec Boga.

         Rodzice osierocili Mikołaja, gdy był jeszcze młodzieńcem. Zmarli podczas zarazy, zostawiając synowi

pokaźny majątek. Mikołaj mógł więc do końca swoich dni wieść dostatnie, beztroskie życie. Wrażliwy na

ludzką biedę, chciał dzielić się bogactwem z osobami cierpiącymi niedostatek. Za swoją hojność nie

oczekiwał podziękowań, nie pragnął rozgłosu. Przeciwnie, starał się, aby jego miłosierne uczynki

pozostawały otoczone tajemnicą. Często po kryjomu podrzucał biednym rodzinom podarki i cieszył się,

patrząc na radość obdarowywanych ludzi.

         Mikołaj chciał jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga. Doszedł do wniosku, że najlepiej służyć Mu

będzie za klasztornym murem. Po pielgrzymce do Ziemi Świętej dołączył do zakonników w Patras.

Wkrótce wewnętrzny głos nakazał mu wrócić między ludzi. Opuścił klasztor i swe rodzinne strony, by

trafić do dużego miasta - Myry.

      Był to czas, gdy chrześcijanie w Myrze przeżywali żałobę po stracie biskupa. Pewnej nocy jednemu z

obradujących dostojników kościelnych Bóg polecił we śnie obrać na wakujący urząd człowieka, który jako

pierwszy przyjdzie rano do kościoła. Człowiekiem tym okazał się nieznany nikomu Mikołaj. Niektórzy

bardzo się zdziwili, ale uszanowano wolę Bożą. Sam Mikołaj, gdy mu o wszystkim powiedziano, wzbraniał

się przed objęciem wysokiej funkcji, nie czuł się na siłach przyjąć biskupich obowiązków. Po długich

namowach wyraził jednak zgodę uznając, że dzieje się to z Bożego wyroku.

         Biskupią posługę pełnił Mikołaj ofiarnie i z całkowitym oddaniem. Niósł Słowo Boże nie tylko

członkom wspólnoty chrześcijańskiej. Starał się krzewić Je wśród pogan. Tę owocną pracę przerwały na

pewien czas edykty cesarza rzymskiego Dioklecjana wymierzone przeciw chrześcijanom. Rozpoczęły się

prześladowania chrześcijan. Po latach spędzonych w lochu Mikołaj wyszedł na wolność.
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Załącznik nr 3 - Piosenka "I Ty możesz zostać św. Mikołajem"

      

         Biskup Mikołaj dożył sędziwego wieku. W chwili śmierci miał ponad 70 lat (większość ludzi umierała

wtedy przed 30. rokiem życia). Zmarł między 345 a 352 r. Tradycja dokładnie przechowała tylko dzień i

miesiąc tego zdarzenia - szósty grudnia. Podobno w chwili śmierci Świętego ukazały się anioły i

rozbrzmiały chóry anielskie. Mikołaj został uroczyście pochowany w Myrze.

      

         https://www.youtube.com/watch?v=a540rmsam0g


