z przymrużeniem oka

List do Mikołaja.
Jeżeli Rodzicu zastanawiasz się, czy Twoje dziecko
powinno napisać lub narysować list do Św. Mikołaja?
To oczywiście, że tak!
Pisanie listu – to po pierwsze - tradycja, a po drugie
wielka radość i możliwość przedstawienia przez
dziecko swoich pragnień.
To rozpoczęcie okresu magicznego – świątecznego.
Napisz wspólnie z dzieckiem list do Mikołaja. Dzięki temu dowiesz się, o czym marzy twoje
dziecko i jaki prezent wybrać.
Jak napisać list do św. Mikołaja. O TAK!
Usiądź z dzieckiem, weź kartkę, kredki, może jeszcze kolorowy papier… i pisz.

Co powinien zawierać list do Mikołaja?
Pamiętajcie, że nie ma się co rozpisywać, bo Mikołaj ma dużo listów do przeczytania.
Lepiej krótko i zwięźle przedstawić swoje prośby i zapewnić, że na prezenty się zasługuje.
I to zapewnienie jest bardzo ważne – bo Mikołaj może przynieść rózgę i co wtedy? ….
Oj będzie kłopot! / nie wiem, czy większy dla dzieci, czy dla rodziców/
Pamiętajcie też o ozdobieniu listu jakimś rysunkiem lub wyklejanką – św. Mikołaj na pewno się
ucieszy.
List do Świętego Mikołajato poważna sprawa. Oczywiście, każde dziecko, jeśli tylko ma taką
możliwość, jednym tchem wymieniłoby masę prezentów, których oczekuje w tym roku.
Dlatego warto przed napisaniem listu porozmawiać z dzieckiem na poważnie i postarać się
wspólnie wybrać coś, co naprawdę przyniesie mu radość.
Postaraj się je przekonać, że jedna, dwie wymarzone zabawki wystarczą, bo jeśli jednemu
dziecku kupi taką stertę zabawek, to dla innych dzieci może zabraknąć i nie dostaną nic.
Będzie im bardzo, bardzo przykro.
Jak udekorować kopertę z listem do Mikołaja?
Kiedy list już będzie gotowy, warto z dzieckiem udekorować nieco kopertę. Niech Mikołaj wie,
że w napisanie tego listu włożony był bardzo duży wysiłek. Możecie przykleić na nią kolorowe
gwiazdki, narysować choinki albo podobiznę samego Świętego Mikołaja. Na pewno
wymyślicie coś ciekawego i ładnego. Tylko zostawcie miejsce na znaczek pocztowy!
I gotowe!
Czy wysyłać list do Mikołaja?
Teraz wystarczy tylko wysłać list do odpowiedniego adresata. Można wysłać go na prawdziwy
adres siedziby św. Mikołaja w Finlandii / dokładny adres znajdziecie w Internecie/, oddać w
ręce rodziców, którzy przekażą go bezpośrednio napotkanemu Mikołajowi lub jego
pomocnikowi - elfowi.
Innym rozwiązaniem jest zostawienie listu na parapecie. Przelatujący
saniami Mikołaj zajrzy przez okienko i sam zabierze kierowaną do
siebie przesyłkę.
Gorzej jak zapomni! Bo przecież ma tyle na głowie.
Rodzicu, a czy Ty też oczekujesz prezentu od Mikołaja?
Jeżeli tak… – to już dziś napisz list.
Jak go napisać? – A to już trudniejsze zadanie. I ja Wam w tym nie
pomogę.
Opracowała Urszula Rucka

