
 

1. Milion miliardów Świętych Mikołajów -  Hiroko Motai 

Przewrotna książka obrazkowa o tym, jak to w końcu jest z tym Świętym 
Mikołajem. "Milion miliardów Świętych Mikołajów" zdobył nagrodę na 
najpiękniejszą fińską książkę roku 2014 w konkursie organizowanym przez 
Finnish Book Art Committee. 

Dawno, dawno temu na świecie był tylko jeden Święty Mikołaj. A ponieważ ludzi 
też było wtedy mniej, bez problemu udawało mu się dostarczyć prezenty 
wszystkim dzieciom. Ale ludzi wciąż przybywało i przybywało - i prezentów do 
rozwiezienia też. W końcu Święty Mikołaj poprosił Boga, by zmienił go w dwóch 
Mikołajów. Dwóch Mikołajów doręczało prezenty dwa razy szybciej - ale byli 
teraz o połowę mniejsi. A ludzi wciąż przybywało i przybywało… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Wierzcie w Mikołaja! 
Kiedy dziecko zaczyna się domyślać, że czasem rodzice pomagają 
Mikołajowi, warto sięgnąć po tę książkę. Akcja jest pełna napięcia, bo jakoś 
właśnie tego roku wszystkie przygotowania do świąt idą jak po grudzie. 
Ludzie chcą wierzyć w Mikołaja, jednak zaczynają wątpić. Do czasu…  

 

 

 

 

3. Prezent dla Cebulki -  
Święta bywają też trudnym czasem, nie zawsze są to najpiękniejsze chwile 
rodzinne. Zwłaszcza kiedy tęskni się za tatą. Nie ma się taty. Cebulka 
to chłopiec, którego marzeniem jest tata na święta. Taki prezent. Jednak 
mama nie chce (nie może) tego marzenia spełnić. Wtedy Cebulka 
postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Bardzo klimatyczna i wzruszająca 
historia. Gdzie tu Mikołaj? W marzeniach chłopca.  
 

http://www.ceneo.pl/26831435#crid=92810&pid=11586
http://www.ceneo.pl/34251192#crid=92810&pid=11586


 
 

 

4. Gdzie jest Mikołaj? -  David Bedford 

 

 
 

 

5. Pomocnik świętego Mikołaja  - Chiara Cioni 

W poszukiwaniu nowej rodziny mały elf Paluk trafia do… warsztatu samego Świętego 
Mikołaja! 

Poznajcie niezwykłe przygody, które spotkają go w najbardziej magiczną noc roku! 
Bożonarodzeniowa opowieść o elfie Paluku, który dołącza do grona pomocników 
Świętego Mikołaja. Elf przybywa do jego warsztatu, gdzie dowiaduje się, w jaki 
sposób powstają prezenty i skąd Mikołaj wie, jaki podarunek dostarczyć każdemu 



dziecku. W noc Wigilii Paluk wyrusza wraz z Mikołajem w podróż ciągniętymi przez 
latające renifery saniami, aby dostarczyć podarunki dzieciom na całym świecie. 

 

 

 

6. Kiedy przychodzi Święty Mikołaj? 
Mieszkańcy pewnego miasteczka nie mogą doczekać się świąt Bożego 
Narodzenia. Tymczasem pan Niezdarek wyrusza na poszukiwanie Świętego 
Mikołaja, aby pomóc mu w świątecznych przygotowaniach. Jego niezdarność 
doprowadza prawie do świątecznej katastrofy... Czy wszytko skończy się 
dobrze i kto właściwie przyniesie dzieciom prezenty ….. 

 



 

 

7. Świąteczne listy od Feliksa A. Langen, C. Droop 

W czasie adwentu Feliks pisze potajemnie ekspresowy list: "Drogi Święty Mikołaju! 
Proszę nie złość się na mnie, ale muszę natychmiast się dowiedzieć, czy ty 
naprawdę istniejesz!". Kilka dni później Feliks dostaje wiadomość z bieguna 
północnego… a w mikołajkowy poranek, żądny podróżniczych przygód pluszowy 
zając, znika nagle bez śladu. Wkrótce potem przychodzą do Zosi listy. 

Kto chce się dowiedzieć, jak żyje Święty Mikołaj i jakie są bożonarodzeniowe 
zwyczaje na świecie, powinien zajrzeć do pięciu prawdziwych listów oraz do 
kolorowej rozkładówki na kartach tej książki. 

 

 



 

 

 

8. Pamiętnik Świętego Mikołaja- Adam Zabokrzycki  

 

Książka o Świętym Mikołaju, o jakiej marzy każde dziecko. 7 fascynujących opowieści 
o tym wszystkim, czego na temat Świętego Mikołaja i prezentów gwiazdkowych pragną 
dowiedzieć się dzieci.  Bajki napisane są z fantazją i humorem,  wiernie ukazują polską 
tradycję mikołajek i świąt Bożego Narodzenia. Dodatkowym atutem książki są urocze 
ilustracje, osadzone w polskich realiach.  
 



 

 

9. Wyprawa Świętego Mikołaja  

 

 

 

 



10. Święty Mikołaj. Świat w obrazkach. 

 

 


