
MIKULÁŠ 
 

CO POTŘEBUJETE:  
Obrázky Mikuláše, čerta a anděla. Text básniček a klidné prostředí na jejich učení. 

 

POSTUP:  
Přečtěte si nejdříve krátké vyprávění a popovídejte si s rodiči o tom, kdo to byl svatý Mikuláš 

a proč rozdával lidem dárky. Nakonec se podívejte na básničky a zkuste se naučit jejich text. 

Až k vám přijde Mikuláš, můžete básničky využít. 

 

 

Svatý Mikuláš 

O Mikulášovi už jste děti určitě někdy slyšely. Je to ten pán v červeném obleku s bílou holí a 

vousy, kterého doprovází anděl, celý v bílém s křídly, jako symbol dobra a čert většinou nosí 

řetěz, kterým hrozivě chrastí a pytel, aby si v něm mohl zlobivé děti odnést do pekla. Čert 

děti straší svým hrozivým vzhledem a je symbolem zla.  

 

Společně chodí po rodinách s dětmi 5. prosince večer (Svátek slaví Mikuláš až druhý den 6. 

prosince) a ptají se dětí, jestli jsou hodné a zda jim můžou přednést básničku nebo zazpívat 

písničku. Hodné děti dostávají sladkosti a zlobivé děti pouze uhlí, brambory a jiné věci, které 

symbolizují dárky od čerta.  

 

A kde se vzal ten Mikuláš? Narodil se před mnoha a mnoha lety bohatým rodičům, kteří 

zemřeli, když byl Mikuláš ještě mladý a zanechali mu velké bohatství. Svůj majetek rozdával 

chudým lidem, který ho nutně potřebovali. Majetek a dary však rozdával potají, většinou v 

noci, aby ho nikdo neviděl a za jejich okny nechával zlato či něco dobrého pro děti. 

  

 



Mikuláš je hodný pán 

Mikuláš je hodný pán,                         znaky “Mikuláš”, “hodný”a “pán” 

nosí dětem marcipán.                         znaky “nosit”, “děti” a “marcipán” 

A zlobivým brambory,                         znaky “zlobit”a “brambory” 

do tátovy bačkory.                               znaky “táta”a “papuče” 

 

 

Kdo to klepe?  

Kdo to klepe?                                        znaky “kdo” a “klepat”     

Bílý pán.                                                 znaky “bílá” a “pán” 

Mikuláš dnes přišel k nám.                znaky “Mikuláš”, “dnes” a “přijít”                                 

Anděl a čert přišli s ním,                     znaky “anděl”, “čert” a “přijít” 

zjistit, jestli nezlobím.                         znaky  “zjistit” a “zlobit”                     

 

Slovní a znaková zásoba:  

Mikuláš, anděl, dobro, čert, zlo, svátek, básnička, zpívat, písnička, sladkosti, uhlí, brambory, 

narodit se, rozdávat, chudý, lidé, potřebovat, svatý, pomoc. 

Hodný, pán, nosit, děti, marcipán (sladkost), zlobit, brambory, táta, papuče, kdo, klepat, bílá, 

dnes, přijít, zjistit (objevit) a zlobit. 

 

Znaky k říkankám najdete také v aplikacích Znakujte s Tamtamem nebo Spread The Sign.

 

CO PROCVIČUJETE:  
Budete rozvíjet a procvičovat svoje komunikační schopnosti a dovednosti. Dozvíte se něco o 

svatém Mikuláši. Naučíte se nové básně a také znaky. Procvičíte tím svoji paměť a budete si 

rozšiřovat slovní i znakovou zásobu. 

 

NA CO SE ZAMĚŘIT: 
Dávejte pozor, aby dítě vyprávění rozumělo, přizpůsobte ho jeho věku. Pokud je dítě starší a 

zvědavější, tak si dohledejte podrobnější informace a legendy o svatém Mikulášovi např. jak 

pomohl třem dcerám ke věnu apod. Podporujte zájem a snahu dětí dozvědět se něco 

nového. U básniček si dávejte pozor na správnou výslovnost hlásek, ale i celých slov. Básničky 

ze začátku často opakujte pro lepší zapamatování. Všímejte si, které pasáže jsou pro dítě 

jednodušší a proč. 

 

 
Zdroj textu: https://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/svaty-mikulas 

https://farnost-mikulovice.webnode.cz/news/pribeh-o-svatem-mikulasi-pro-deti-/ 

https://www.promaminky.cz/clanky/rodina-a-vztahy-121/mikulas-cert-a-andel-znate-jejich-

tradici-432 


