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Сценарій «Свято Миколая» 
 

(На сцені лавка, на ній – вчителька і кілька учнів ведуть розмову) 

 

Учень: 

Надіє Володимирівно, розкажіть нам, будь ласка, про Святого Миколая! 

Учитель:  

 Розкажу. Слухайте. 

(Розповідає про хлопчика Миколая, який жив давно, 1600 років тому у місті 

Мирах, у Малій Азії) 

 

Учень: 

В Канаді сніг, морозна лють, 

А на Флориді сонце сяє. 

Та тут і там малята ждуть  

Святого гостя - Миколая. 

 

 

Учень: 

Однаково чи це, чи те, 

Чи сніг, чи тепле сонце гріє, 

В дитячих серденьках цвіте 

Солодка радісна надія. 

 

 

Учень: 

І в головах рої думок 

Гудуть, мов мухи. Як то буде? 

Де візьме Миколай санок,  

Чи, може, возиком прибуде? 

 

 

Учень: 

Чи не застряне він в снігу? 

Чи сани в сонці не розтануть? 

Сніжинки з вітром на бігу 

Живими квітами не стануть? 

 

 

Учитель: 

О, не журіться, діти, цим,  

Забудьте всі такі турботи, 

На те ж у небі він святий,  

Щоб перешкоди всі збороти! 

 

А от подумайте якраз: 

Чи чемні ви були, як треба: 

Чи заслужили, щоб до вас 

Святий приїхав просто з неба? 
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Діти: 

Заслужили. І батьків ми шанували, 

І ніде не пустували. 

Були чемні та старанні, 

Маємо оцінки гарні. 

 

Учитель: 

 

Тоді поспішайте, Миколая стрічайте!  

 

(Діти  заходять до зали із свічками в руках. Водять танець-хоровод «Нічка-

чарівничка») 

 

Учитель: - Сьогодні, діти, День Миколая! 

І погляди всі ми до неба звертаємо. 

(«О, дай нам, Боже») 

- Хай Мати Божа всім допоможе! 

Хай щастя, здоров’я і мир переможуть! 

(«О, Мати Божа») 

 

 

Учень: 1. Свято Миколая разом зустрічаємо 

Миколай нам радість принесе. 

Злагоди і миру ми усім бажаємо, 

Миколай турбується про усіх, про все. 

Учень: 2. Святий Миколай іде по землі, 

Радіють усі: дорослі й малі. 

Учень: 3. Святий Миколай – покровитель дітей, 

Заступник, угодник для миру й людей. 

Учень: 4. Зелені ліси і широкі поля 

Красива й багата наша земля. 

І все це Миколай благословляє. 

Учень: 5. Ми вірити будемо у світле життя, 

Бо нам будувати нове майбуття. 

І нам Миколай лише щастя бажає. 

Учень: 6. Сьогодні в нас свято – День Миколая! 

Всім він здоров’я і щастя бажає. 

Кожній родині і кожній дитині, 

І процвітання усій Україні. 

 

Пісня «Деревце роду» 
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Учень: 

    Сьогодні велике і радісне свято, 

    Тож будемо разом радіти 

    Про нашу землю рідну і багату 

    І про любов, що дарує нам мати. 

Учень: 

    Є у нас малий школярик, 

    Ми звемо його дударик. 

    Знає гарні він пісні 

    Щирі, добрі голосні. 

Учень: 

    Станем поруч з ним у коло, 

    Хай почує наша школа, 

    Як дударик в дуду грає, 

    Миколая прославляє. 

Учень: 

     Визирнув місяць – іде Миколай! 

      Вітер повіяв – іде Миколай! 

      Нічка шепоче – іде Миколай! 

      Тож Миколая і ти зустрічай! 

Учень: 

Може, вийти в поле, на дорогу? 

      Погукати, де Угодник, де? 

      Може вже стомились в нього ноги? 

      Ми чекаєм, а він все не йде. 

Учень: 

 Снігом всі стежки позамітало, 

      Важко добиратись без саней. 

      Подарунків він несе не мало, 

      Хоче привітати всіх дітей. 

Учень: 

А чого ти плачеш так, Миколо? 

      Він про тебе не забуде, ні! 

      Зараз він якраз іде до школи, 

      Ми побачимо його в цьому вікні. 

Учень: 

Ти чого похнюпився, Даниле? 

     Очі щось вологі та сумні. 

     Ми його обличчя  добре й миле 

     Зараз ось побачим у вікні. 

 

           Щось добре я бачу, нема Миколая. 

           Давайте піснями його погукаєм! 

 

Пісня «На Різдво Христове» 

  

Учень:       

Коли я виросту – буду пілотом! 

В синьому небі літати охота. 

Возитиму сам літаком Миколая, 
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Хай з радістю діти на нього чекають! 

 

Учень: 

А я космонавтом буду літати, 

Мчаться в ракеті і радіти. 

Зможу Угоднику все передать, 

Що забажають дорослі і діти. 

 

Учень: 

Слухайте, хлопці, ану зупиніться, 

На мене малого усі подивіться. 

Виросту скоро і буду козак! 

Давно з Миколаєм дружу я! Ось так! 

 

Веселий танок 

 

Учень: 

Хочеться всім з Миколаєм дружити, 

Хочеться в нього для всіх попросити: 

Щастя, здоров’я, розуму й сили. 

Вам треба одне – щоб його ви любили. 

 

Учень: 

Покладу я вушко на свою подушку 

І до ранку буду міцно спать. 

Стріну Миколая, пісню заспіваю, 

Все йому я встигну розказати.  

 

Учитель: 

Досить, романтики, ніч наступає, 

Кожен свою хай подушку шукає, 

Кличе дрімоту і спати лягає, 

А вранці усяк Миколая стрічає. 

 

Учитель: 

Поснули діти, настала нічка. 

На небі зорі аж через край. 

Через долину,  де тиха річка 

До них прямує сам Миколай.  

  

 

Угодник Божий несе пакунки, 

Дитячі душі щоб зігріть. 

То є найкращі для них дарунки,  

То є найдовша щаслива мить. 

 

Хай сняться, діти, вам сни чудові, 

Матуся рідна, зелений гай!  

Життя не сіре, а кольорове  

Дарує щедро вам Миколай. 
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Сніжок ось рипнув десь під ногами. 

Ото ступає сам Миколай.  

На вушко тихо шепоче мама: 

«Моя дитино! Уже вставай!» 

 Пісня «Молитва Миколая» 

 

(Лунає згори голос Миколая) 

Св. Миколай: 

Шановні діти, батьки, вчителі, 

Я вас люблю, з небес благословляю. 

Живіть щасливо на святій землі, 

Всім миру і добробуту бажаю! 

 

Учень: 

Прийшов Миколай – значить скоро ялинка. 

        Покрила всю землю пухнаста перина. 

        Із Дідом Морозом – уся дітвора, 

        А далі канікули – дивна пора! 

 

Загадки зимові 

 

Учень: 

Для святого Миколая 

         Ми щедрівок купу знаєм! 

 

Щедрівки 

(Діти щедрують) 

 

Батьки:  

Ви ще маленькі, ростіть, підростайте! 

        Дорогу до Бога – самі шукайте! 

        У день Миколая усіх привітайте. 

 

 Пісня «Дорога до Бога» 

  

Слова першокласникам (подарунки) 

Після віршів – кошик. 

 

Директор: 

З днем Миколая я Вас вітаю, 

Любові, добробуту дуже бажаю! 

Здоровими будуть нехай ваші діти, 

Для них треба жити, за них порадіти. 

 

Пісня «Іде Миколай з чарівним мішком» 

 

 


