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 Gdzie mieszka Św. Mikołaj?
 Czego wypatrujemy przed rozpoczęciem kolacji wigilijnej?
 Ile potraw powinno znaleźć się tradycyjnie na wigilijnym stole?
 Zgadnij o kogo chodzi: Co to za kochany święty, co przynosi nam prezenty? Kiedy
gwiazdka już zaświeci, on obdarza wszystkie dzieci.
 Jak ma na imię renifer z zaprzęgu Św. Mikołaja, który ma czerwony nos?
 Ilu królów przybyło do stajenki? Podaj ich imiona.
 Jak nazywa się okres przygotowań do świat Bożego narodzenia?
 Ile reniferów ciągnie sanie Św. Mikołaja?
 Ile jest niedziel adwentu?
 Zgadnij, o co chodzi: Ma ją Mikołaj, koza, krasnale, mama i córka nie ma jej wcale.
 Wymień 3 kolędy.
 Gdzie urodził się Pan Jezus? (miejsce)
 Jak nazywa się uroczysta Msza odprawiana o północy w noc wigilijną?
 Co od Mikołaja dostają niegrzeczne dzieci?
 Jaki jest ulubiony kolor Św. Mikołaja?
 Zgadnij, o co chodzi: Z dala, z wysoka, patrzy jedna, druga, chociaż żadna nie ma 
 oka, z góry na nas mruga.
 Dla kogo zostawiamy dodatkowe nakrycie przy wigilijnym stole?
 Wymień trzy tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Powiedz, która z          
nich lubisz najbardziej.
 Zgadnij, o co chodzi: Nie deszcz i nie grad, spada z nieba, bieli świat.
 Co w czasie kolacji wigilijnej kładziemy pod obrus?
 Czym dzielimy się przed rozpoczęciem kolacji wigilijnej składając sobie życzenia?
 Jaką rybę najczęściej podajemy podczas wigilii?
 Zgadnij, o co chodzi: W święta uroczyste, grudniowe, gdy do Wigilii już wszystko 
 gotowe, wisi kolorowa, okrągła i szklana, od choinkowych lampek rozgrzana.
 Którego dnia w Polsce obchodzimy dzień Św. Mikołaja?
 Wymień 3 atrybuty Św. Mikołaja?
 Czym podróżuje Św. Mikołaj.
 Jak nazywają się pomocnicy Św. Mikołaja?
 Zgadnij, o co chodzi: Co roku w grudniową noc, wszystko ma czarodziejską moc. 
 Wtedy też Mikołaj Święty rozdaje dzieciom...
 Wymień, jak najwięcej wigilijnych potraw.
 Jak nazywa się dzień poprzedzający święto Bożego Narodzenia?
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 31.  Co symbolizuje liczba potraw wigilijnych?
 32.  Wyjaśnij, co to są jasełka?
 33.  Z jakiego kraju i kiedy przybył do Polski zwyczaj ubierania choinki?
 34.  Zgadnij, o co chodzi: Sympatyczne te zwierzaki rogate, ciągną sanie Mikołaja      
        bogate w prezenty, zabawki, łakocie. Ciągną cierpliwie, ciągną w czoła pocie. 
 35.  Wymień 5 postaci, które umieszcza się w szopce i wyjaśnij dlaczego?
 36.  Zgadnij, o co chodzi: Długim sznurem choinkę oplatają i ją pięknie oświetlają!
 37.  Jakie dary przynieśli trzej królowie dzieciątku Jezus?
 38.  Kogo pierwszego aniołowie  powiadomili o narodzinach Pana Jezusa?
 39.  W który dzień grudnia obchodzimy Boże Narodzenie?
 40.  Która kolęda jest najbardziej znana w świecie i została przetłumaczona na          
        kilkanaście języków?
 41. Zgadnij, o co chodzi: Drzewko to zawsze zielone, na czas świąt wystrojone. Pod   
       nim Mikołaj Święty zostawia nam prezenty.
 42. Co potrafią według legendy robić zwierzęta w noc wigilijną?
 43.  Jak nazywają się pieśni śpiewane w okresie świąt Bożego Narodzenia?
 44.  Ile dni trwają święta Bożego Narodzenia?
 45.  W jakim mieście urodził się Pan Jezus? 
 46.  Grupa postaci chodzących w okresie świątecznym po domach i głoszących     
         śpiewem wieść z narodzenia Chrystusa, m.in. turoń, śmierć, Herod, anioł, król      
         to...?
 47.  Co symbolizuje gwiazda na czubku choinki?
 48.  Zgadnij, o co chodzi: Gdy śpiewasz je wraz z rodziną, radośnie Wam Święta       
        płyną, a Bóg nowonarodzony w żłóbku śpi rozanielony.
 49.  Wymień przynajmniej 3 imiona reniferów z zaprzęgu Św. Mikołaja.
 50.  Skąd Mikołaj wie, co dzieci chcą od niego otrzymać?



 Czas na przyjacielski uścisk dłoni. Podaj rękę każdemu.
 Trafiłeś na lekcję śpiewu elfów. Zaśpiewaj swoją ulubioną kolędę.
 Reniferów w zaprzęgu Św. Mikołaja jest 9. Rzucasz dwa razy kostką. Jeśli podczas
tych rzutów wyrzucisz łącznie liczbę 9 przesuwasz się zgodnie za strzałką do
przodu. Jeśli Ci się nie udało, zgodnie ze strzałką cofasz się.
 Uśmiech jest dobry na wszystko dlatego uśmiechnij się najpiękniej, jak potrafisz 
 do pozostałych graczy. 
 Mikołaj ćwiczy właśnie swój powitalny okrzyk: HO HO HO . Czy są tu grzeczne 
 dzieci?  ale wciąż nie brzmi to dobrze. Czas na Ciebie. Pokaż Mikołajowi, jak Ty to 
 robisz. Kto wie może Mikołaj nauczy się czegoś od Ciebie :-)
 Mikołaj zjadł dzisiaj bardzo dużo pierników, które dostał od dzieci. Pomóż
Mikołajowi spalić kalorię. Zrób 10 przysiadów.
 Spacerując po mikołajowej krainie zobaczyłeś Grincha, który próbuje ukraść sanie
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       z prezentami. Biegniesz powiedzieć o tym Mikołajowi. Przesuwasz się o 6 pól
       zgodnie ze strzałką.
   8. Dobre słowo nic nie kosztuje, a innym sprawia radość dlatego powiedz coś      
       miłego osobom siedzącym obok Ciebie po prawej i lewej stronie.
   9. Elfy zgubiły prezenty. Zbierasz je. Stoisz 1 kolejkę.
 10. Elfy dbają o kondycję każdego dnia,  mają właśnie poranną gimnastykę, dołącz się  
       do nich i zrób 10 pajacyków.  
 11. Psotne Elfy zrobiły Ci psikusa - wracasz na start.
 12. Wdzięczność i pokój serca idą ze sobą w parze dlatego teraz powiedz każdemu z          
       graczy, za co chcesz mu podziękować. Dziękuję Ci za to że...  
 13. Mikołaj prosi Cię abyś nakarmił renifery. Nie wiesz dokąd iść. Zapytałeś o drogę       
       psotne elfy, które pokazały Ci niewłaściwą ścieżkę. Musisz wrócić do Mikołaja.       
       Cofasz się zgodnie ze strzałką
 14. Czas świąt to czas miłości i okazywania sobie uczuć dlatego teraz przytul każdego   
       z graczy.
 15. Psotne elfy znów wkroczyły do akcji - tym razem cofasz się do najbliższego pola z
       pytaniem.  Zgodnie z zasadą jeśli na nie odpowiesz idziesz 1 pole do przodu,
       jeśli nie odpowiesz cofasz się o 2 pola.
 16. Renifery wiedzą, że dobra kondycja to podstawa. Dotrzymaj im kroku i  zrób 10
       skłonów.

Karta zadań



Grę rozpoczyna gracz, który wyrzucił najmniejszą ilość oczek na kostce.

Wyznacz spośród graczy jedną osobę prowadzącą -  przy niej będą
KARTA ZADAŃ i KARTY PYTAŃ,. To ta osoba będzie czytała, co należy
zrobić. 

 Gra toczy się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.

Pola z numerami od 1 do 16  zawierają zadania. Zadania znajdziesz na
KARCIE ZADAŃ. Są ponumerowane zgodnie z liczbami na polach.
Zadanie numer 1 jest przypisane do pola nr 1 itd. 

Pole ze znakiem        to pola specjalne. Kiedy na nim staniesz musisz
odpowiedzieć na pytanie z KARTY PYTAŃ. Podajesz dowolny numer od
1 do 50. Jeśli odpowiesz prawidłowo przesuwasz się o 1 pole do
przodu, jeśli nie odpowiesz prawidłowo cofasz się o 2 pola.  

Osoba prowadząca pilnuje by podczas jednej gry nie powtarzały się
pytania.

Reguły gry 

Miłego grania! 


