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До святого Миколая 

Ведуча. Добрий вечір, любі друзі. 

Ведучий. Зі святом вас, дорогенькі. 

Ведуча. У цей святковий день святого отця Миколая ми вам бажаємо на 

весь рік таких веселощів, таких посмішок щасливих, таких радісних очей, як 

сьогодні так і довіку. 

Ведучий. Нехай святий Миколай дарує вам цілий рік солодкі мирні сни 

та веселі ігри. Нехай допомагає вам у скрутні хвилини і хвилини радості, хай 

його ласка, як ласка Божа, супроводжує вас усе життя. 

Святий Миколай сьогодні уже побував у багатьох родинах. 

Перший хлопчик (до іншого хлопчика): 

–  А що тобі приніс сьогодні святий Миколай? 

Другий хлопчик: 

–  Мені? Нічого. 

Перший хлопчик: 

–  Як? Зовсім нічого? Ти щось хитруєш. Миколай не може про когось 

забути, всіх обдарує: кому часник, кому патик, кому пампушку, а комусь 

грушку! Правда, друзі? А що вам він приніс? 

(Діти розповідають (2-3 дитини)). 

–  Ось бачиш, який щедрий святий Миколай! 

Ведуча. Тихо, тихо. Хтось стукає. 

(Заходить три Миколайчики). 

І-ий. Ми з далекої дороги, розболілись у нас ноги. Чи дозволите 

присісти, бувальщину розповісти? 

Ведучий. Просимо, сідайте та про все розповідайте. 

ІІ-ий. Бачили ми дивне чудо, радуються кругом люди. Ходить святом 

Миколай, усім дари він посилає, із біди всіх визволяє. 

Ведуча. Нам дуже цікаво про Миколая дізнатись. Кожного року він 

дарує нам гостинці, а хто він і звідки родом ми не знаємо. Розкажіть, будь 

ласка. 



ІІІ-ій. Розповідає про Миколая. 

Софія Майданська. 

Він ходить від хати да хати, 

Питає у мами і тата, 

Чи є у вас чемна дитина, 

Дівчатко мале чи хлопчина? 

Для кожного має в торбинці 

Найкращі у світі гостинці. 

А хто без кінця бешкетує, 

Тим чортик лиш різки дарує 

Синочку, лише пригадай, 

Це добрий святий Миколай. 

(Чути в кутку тріск. Чорт ламає різки, складає їх докупи, приспівує): 

– Накручу купу різочок для нечемних діточок. 

 Діток-задавак та ще й розбишак. 

 Які не люблять мамам й татам помагати, 

 Бабусю й дідуся слухати. 

 Накручу купу різок і нумо повчати 

 Оце – для діток, які не слухають ні мам, ні татусів, ні учителів – о, це 

дарунки якраз їм. 

Перший Миколайчик: 

–  Хто це там бешкетує? Ти що тут робиш в день такий святковий? 

Чортеня: 

–  Дітям дарунки готую. Я чорт-добродій, я… 

Другий Миколайчик: 

–  Спинись, базіко. Бач як забрехавсь. Та звідки ти такий сердешний 

взявсь? 

(Чорт бере в’язку різок): 

–  Ах так. Ви всі нечемні діти і зараз всіх я буду бити 

(Хоче вдарити дівчинку) 



(З’являється святий Миколай): 

– Не руш, не смій. 

Мир і спокій дому цьому, 

Тут немає місця злому. 

Згинь з очей, нечиста сило. (Чорт зникає) 

Чув я, діти, ще здалека, 

Летів, як лелека, 

Ви мене виглядаєте, гостинців чекаєте. 

Дівчинка. Святий Миколаю, ми довго тебе чекали, багато про тебе 

дізналися, послухай, які вірші тобі підготували. 

(Діти декламують вірші) 

Святий отче Миколай, 

Мою хату не минай! 

Подаруй мені потіху 

І торбину, повну сміху, 

І здоров’я для родини,  

Красну долю для Вкраїни. 

 

Святий Миколаю, 

Прийди до нас з раю, 

Принеси нам дари 

Кожному до пари. 

Цукерки смачненькі, 

Булочки пухкенькі, 

Книжечок багато 

Читати у свято. 

Ведуча. А ще знаємо пісню 

(Усі співають пісню «А хто, хто Миколая любить») 

Святий Миколай: 

–   Всі ви так чудово грали, 



    Танцювали і співали. 

    Я за свято це чудове 

    Добре вас нагороджу. 

    Та з торбинки чарівної 

    Подарунки вам вручу. 

–    Миколайчики, допоможіть, будь ласка 

(Роздають подарунки) 

–    Тіштеся, радійте, діти, 

Та горніться до освіти. 

Будьте чемні, чесні, добрі. 

То за рік до вас прийду 

Й нагороди принесу. 

Ведуча. Святий та добрий Миколаю, 

На тебе ждати будем ми. 

То ж просимо Тебе одно: 

Ти нашим родичам дай сили, 

Щоб виховати нас могли, 

Від Бога втіхи дочекали, 

Коли зростуть їх діточки. 

Ведучий. Усьому нашому народу 

Дай добру волю й много літ. 

Щоб пісня – слава України 

Полинула на цілий світ. 

(Всі учасники виходять на сцену для поклону). 

 


