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ІДЕ СВЯТИЙ МИКОЛАЙ

Ведуча1.

Є в народу нашого чудові традиції:
Колядки та щедрівки, є і вечорниці.
Ось настав чудовий день,
Повний сонця та пісень,
Повний пахощів для друзів,
Що зібрав їх в повнім крузі.
Показати хоче нині, як
У нашій Україні
Ми святкуєм Миколая!

Ведуча2.

Маємо чого радіти,
Добре знаєте ви, діти!
Долетіла до нас вість,
Що до нас в дорозі гість.
Хто це? Кожен пам’ятай.
Це святий наш… Миколай!
Діточок він всіх згадає,
Їм дарунки посилає,
Він вже близько, вже іде.
Наша пісня хай гуде!
Пісня «CВЯТИЙ МИКОЛАЙ»
Святий Микола в санках сидить.
Червоні віжки в руках держить.
Оленів срібних він поганяє
І так тихенько їм промовляє .
Біжіть швиденько та не баріться,
За сіру хмарку не зачепіться,
Бо на нас чемні дітки чекають,
І у віконце нас виглядають.
Повні санчата різних пакунків
Дивних, яскравих всім подарунків.
Для чемних діток пряник смачненький,
А для нечемних – прутик сухенький.

Ведуча 1.

Жив колись давно на світі
Десь у Азії юнак,
Роздавав дарунки дітям
Той багатий одинак.

Ведуча 2.

Бідним дітям у потребі
Дарувати він любив,
Аж Господь Вседобрий в небі
Миколая полюбив.

Ведуча1.

Став єпископом всезнаним
Миколай і чемно жив.
Особливої пошани
Він у Бога заслужив.

Ведуча 2.

Запитав Господь: «Що хочеш
За свої заслуги ти?»

Миколай

- Хочу, Господи, я хочу
Раз у рік на Землю йти.
Завітати в кожну хату,
Всіх вітати знов і знов,
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Чемним дітям роздавати
Подарунки за любов.

Ведуча 2.

І отак щоразу, діти,
Вам щороку Бог дає:
Миколай мандрує світом –
Подарунки роздає.

Ведуча1.

Він за них не хоче плати,
Лиш, як то велить Господь,
Батька й матір шанувати,
Рідну церкву і народ.
Пісня «У дитячий край»
Святий Миколаю,
Прийди до нас з раю,
Принеси нам дари
Кожному до пари.
Цукерки смачненькі,
Булочки пухкенькі,
Книжечок багато
Читати у свято.
ПРИСПІВ
Хоч надворі зимний час,
Не забув Святий про нас,
В кожнім мешканні дитинці
Гарні має він гостинці.
Просим ми тебе, Владико!
Втіху нам зроби велику,
Радість нам надійну дай:
Звесели наш рідний край.
Забілів снігами наш чудовий гай –
Їде до нас в гості Святий Миколай!
Коло нього разом на крилятах
Синьоокі білі маленькі янголята.
ПРИСПІВ

Ведуча 2.

А що ще ми знаємо про святого Миколая?

Співак 1. Святий Миколай – чудотворець ніколи не з’являється з порожніми руками. Він завжди має при собі
чарівну торбинку з подарунками.
Співак 2. Яких тільки гостинців там не буває! Всім вистачає. І хто з діток був добрий, слухняний – той буде
обдарований.
Співак 3. У нього є дві книги – біла і чорна. До цих книг він записує добрі та погані вчинки дітей.
Співак 4. Якщо набралося багато добрих справ, принесе Миколай щедрі подарунки.
Співак 5. Коли ж поганих набереться багато, то тільки вербові прутики.
Співак 6. Святий Миколай не тільки все бачить, але й має чудодійні властивості – може непомітно пробратися
до ліжечка дитини і непомітно зникнути.
Ведуча1.

Разом з нами зустрічі з Миколаєм чекають усі українські діти.

Батько.

Вистава

Холодно на вулиці. Намело багато снігу. Саме цієї ночі святий Миколай опускається на срібній вервечці з неба
на землю. Сивобородий, у довгій золотистій накидці, заходить він до кожної хати і розкладає дітям під
подушки свої пречудові гостинці. Правда, неслухняним дітям святий Миколай дає хіба що гарного прутика.

Донечка Маруся.

Мамо, а в нашій хаті також сьогодні свято буде?

Мати.

Нарешті, діти милі,
Ви діждались тої хвилі,
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Що з небесного престола
Зійде пресвятий Микола.
Темна нічка за шибками,
Сніг біленький мерехтить,
Небеса блистять зірками,
Десь дзвіночок гомонить.

(Чути дзвіночок).

Миколай вже поспішає,
А з ним - ангели малі,
В кожну хату він загляне,
Бо дарунків хочуть всі.

Тато.

А щоб від Миколая подарунки отримати, треба гарно вчитися у школі, не лінуватися ніколи, все у хаті
допомагати, що лише вам скаже мати.

Дочка.

А скажи нам, мамо мила,
Де той пресвятий Микола
Тих дарунків дістає,
Що всі щиро роздає?

Мати.

В небі є така скарбниця,
Там дарунків - без кінця.
Святий Микола їх бере
І на землю всі несе.

Тато.

Та не лише святий Микола
Сходить з небесного престола,
З ним і ангели бувають,
Що святому помагають.
А іще таке буває,
Що услід за Миколаєм
З пекла чорт малий втече,
Всім неробам, пустунам,
Злодіям і брехунам
Він вилами погрожує
Та ще й пеклом їх лякає.

Петрик (пригорнувшись до матері, каже).
А скажи, матусю мила,
Той чортяка страшний дуже?

Мати.

А ви не бійтеся чорта, він до нас не завітає, бо ви діточки слухняні, допомагаєте своїй мамі (гладить дітей по

голові).
(Чути, як десь далеко дзвонить дзвінок).
Петрик. Цікаво, а що мені Миколай принесе?

Маруся (хапається за голову). Ой, у нас ще не прибрано в хаті! Як же Миколая будемо стрічати?(Порається в
хаті , поправляє ряднину, бере віник і підмітає).
А ти, Петрику, принеси образ святого Миколая.

Петрик. Ну, це вже не моя робота, мені пора вже спати, щоб скоріше завтра встати.
Маруся. А дарунків хочеш ти?

Від Антипка різки жди!

(Петрик приносить образ святого Миколая, і вони вдвох чіпляють його на стіні).
Тато. Тихо, діточки мої, щось там чути у дворі.
Мати. (визирає у вікно).
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Хтось там дзвонить і тупоче,
Мабуть, до хати зайти хоче.
Підемо подивимось.
.

(Бере теплу хустку, виходять).

.

Ведуча 2.

А тепер подивимось , як святий Миколай добирався до нашої, та які перешкоди йому довелося долати.

(Танець янголят. Усередині танцю виходить Миколай з торбою за плечима).
Янгол (дивиться у зал).

Подивіться , отче Миколаю, як тут багато дітей!

Миколай.

Вечір добрий, вечір гарний,
Але трохи незвичайний,
Ось нині рівно рік минув,
Як на землі я був,
Як дітям дари я давав,
До праці всіх закликав,
Наказував їм чесно жити,
Від зла тікать, людей любити.
Хотів би я тепер дізнатись,
Що підросло в цих душах?
Добро чи зло? Не чую?

Всі (разом). Добро!
Янгол. А ви знаєте, діти , звідки ми?
Діти. Не знаємо!
Янгол. Ми звідти, де молочна дорога,
Де зірочок безліч.
Миколай.

Звідти шлють вам щастя й долі,
Миру, розуму, добра,
Бачимо, яка прекрасна
Українська дітвора!

(Танець чортят. Микола і ангел відходять у бік сцени, перелякано дивляться, хто це такі страшні з’явились).
Чорт 1.

Ху-у, ледве догнали.

( Дивиться на дітей, повертається до Миколая).
Та ти знаєш , які вони погані?!

Чорт 2.

Діточок ось цих ми
Всіх завжди пильнуєм,
Як діло зроблять зле –
Всіх собі нотуєм.

Чорт 3. А такі бувають,
Що брехати люблять,
Старших не шанують,
Все собі пустують.
Чорт 4. Для них пекло вже готово,
Сковорідка там здорова.
Кайданами закуємо,
І з собою заберемо.
Чорт 5. Подарунки Миколая
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Не побачать діти. – Ха й я! ЙО!(Підскакують усі чорти від радості).

Миколай ( до дітей). Це правда, діти, ви були такі погані?
Янгол.(достає хрест).

Досить, досить! Щось ви
Крутите, баламутите.
Не дійдете так до цілі.
Всі крутійства ті – намарне,
Бо всі діти наші – гарні.
Згинь , нечиста сило!
Не ходи по цьому світу,
Зла ніде не сій!
Геть звідси! (Виганяє чортів хрестом)

Чорт 1.

Гаразд, ми йдемо до пекла,
Бо там завжди тепло,
Не розмахуйте хрестами,
А то стануть всі чортами,
Хто не слухав тата й мами!
Усі чорти. Ха-ха-ха…(Тікають зі сцени. Ангел їх хрестиь).

Янгол.

Мир несу я вам в оселі,
Щирість, правду, згоду,
Щоб завжди були веселі
Діти в вашім роді.

Миколай. Дітки, я знаю,що ви вчили пісню про мене. Давайте разом її заспіваємо.
Пісня « Ой хто, хто Миколая любить».

Миколай. Ой молодці! Дякую за пісеньку. А я і не знав , що таких чемних діток зустріну. Хочу вам побажати
добра, бути чемними, слухняними, розумними, слухатися старших, бути здоровими і працьовитими.
Бувайте здорові,
Поводьтеся гарно, батьків поважайте,
І через рік у гості знов мене чекайте…До побачення!
(Під музику Миколай виходить із зали).

