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Свято Святого Миколая 
 

 

Ведуча: 

Добрий день, шановні гості, 

Добрий день, малята. 

Закінчилась швидко осінь, 

Лине зимне свято. 

Радісне, веселе Свято 

Миколая. 

Сьогодні, милі друзі, довгожданний день зустрічі з мріями та подарунками. 

Свято дитинства й щедрості, на яке щорічно чекають всі діти. 

Ми влаштуєм Миколаю Бал - маленьку казку, 

Хай у погляді заграє Втіха й Божа ласка. 

Ведуча: Гарна пропозиція , не так? Але ж він дуже зайнятий: ходить по 

садочках, квартирах - роздає малечі подарунки, як же Миколай побачить наш 

бал? А, придумала! Ми встановимо з ним супутниковий зв'язок і камерою 

будемо транслювати наше свято просто йому на телефон. Ну, як моя ідея? 

Отже - починаймо. 

(лунає музика, заходить Фея) 

Фея: 

Я - фея-чарівниця. 

На мене подивіться: 

Я можу так зробити, 

Щоб стали в казці діти. 

(лунає музика, Фея чарівною паличкою торкається по черзі дівчаток, вони 
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підводяться. Всі дівчатка запрошуються до танцювальної хвилинки.) 

(Руханка “Арам-зам-зам”) 

  

Ведуча: Який дивовижний танок ти організувала з дітками, Феє. Чудовий 

подарунок для Миколая від дітей. Дякуємо, добра Феє, за таке диво. А, може, 

ти ще щось нам чарівне зробиш? 

 

 

Фея: 

 

Так, звичайно, дуже просто. 

Будьте пильні, наші гості, 

Буду зараз чаклувати, 

Білосніжку викликати. 

(лунає музика, з ’являється Білосніжка) 

Білосніжка: Білосніжку викликали? Це у вас сьогодні святковий бал для 

Миколая? А ви себе гарнесенько вели цілий рік, не бешкетували, слухняними 

були? Ну добре, погостюю у вас трішки, зовсім трішки, бо маю поспішати 

своїх гномиків шукати. Вони такі пустуни у мене, боюся, аби чого не 

наробили, бо ж подарунка від Миколая не отримають. 

Ведуча: А ми й тобі, Білосніжко, подарунок підготували. 

Білосніжка: А який? 

Ведуча: А ось подивись, які діти активні, енергійні і веселі тут зібралися. 

(Під танцювальну музику виконується музична хвилинка «Девочки!! 

Мальчики!!!») 

Білосніжка: Ой які ви чудові, діти! Неймовірно! Дуже мило і весело у вас. 
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А чи знаєте ви, що є найбільшим щастям у житті? (відповіді дітей) 

Правильно, дітки. Але найголовніше для людини щастя — це робити добро! 

Тому, ми хочемо вам повідати дуже цікаву легенду. 

Фея: Ця легенда про Святого Миколая! 

(Звучить тиха музика, під яку зачитується легенда) 

Ведуча: Колись дуже давно в одній заможній родині ріс маленький хлопчик 

— Миколай. Він був дуже добрим, тихим та чуйним, горнувся до бідних та 

нужденних людей. Робив добро, не чекаючи на подяку і славу. 

Білосніжка: Після того, як померли його батьки, Миколай продав маєток і 

роздав гроші бідним, а сам став священиком. Своїми молитвами зцілював 

людей. Був покровителем подорожніх у путі, а також усіх тварин. А головне 

— всім серцем любив він дітей і кожному хотів подарувати бодай крапельку 

своєї любові. 
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Фея: 3 особливим шануванням 19 грудня завжди в Україні відзначається 

свято Миколая, який щедро нагороджує слухняних діточок подарунками, а 

неслухняним залишає різочку як перестрогу на майбутнє. 

Ведуча: Кажуть, що у ніч з 18 на 19 грудня можна почути срібні дзвіночки — 

то на санчатах їде Святий Миколай. 

(За дверима чути, як дзвенить дзвіночок. До залу забігає Капосниця з 

різочками і лякає всіх). 

Капосниця: Ага, не очікували, що я завітаю до вас на свято. А я для вас 

приготувала різочки-лозиночки, тому що ви неслухняні. Напевно, батькам не 

допомагаєте, погано навчаєтесь, бешкетуєте, один з одним не дружите, 

ображаєте? Так? 

Ведуча: Ні, ні, ні... ти, Капосниця, помиляєшся, наші дітки найкращі — не 

жадібні, добрі та дружні, вони займаються творчістю, беруть участь у 

конкурсах і завжди перемагають. Тому лозини прибережи для себе. 

Капосниця: Якщо так, я зараз подивлюся, які ви розумні, творчі, кмітливі, а 

головне — дружні... 

Фея: А ми зараз тобі доведемо, що тут зібралися дуже розумні дітки. Діти, я 

зараз вам прочитаю вірш, а ваше завдання закінчити його. Отже, 

розпочинаймо... 
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Порошинки білі нам лоскочуть ... (щічки), 

Вдягнемо тепленькі, гарні... (рукавички). 

Підемо на зустріч свята ... (Миколая), 

Все навкруг велично, весело ... (співає). 

Капосниця: Я... я... я вмію теж розповідати вірші, отак! 

Всім роблю я капості, 

Із великою радістю. 

Я люблю бешкетувати І у ігри різні грати... 

Діти, хочете трохи розважимося? 

 

 

 

 

Для цього потрібно дві команди по 4 учасника, ставайте по різні боки, в мене 

є лозинки, які я принесла вам. Та дві сніжки, які зараз потрібно буде 

перемістити з одного краю до іншого, хто швидше це зробить, той і 

переможе. 

(Проводиться командна гра під веселу музику. Після чого відбувається 

нагородження дітей). 

Ведуча: Що, Капосниця? Переконалася, які тут дружні, розумні та кмітливі, 

тому виховувати ми зараз будемо тебе. 

(Ведуча бере різочки в руки). 
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Капосниця: Ой, ой,... Відпустіть мене, я більше шкоди та капості не буду 

робити. Змилуйтеся! Я ж тільки пожартувати хотіла. 

Ведуча: От як відгадаєш наші загадки, може, і відпустимо, а як ні, то 

різочками дамо тобі... 

Капосниця: Добре, загадуйте. 

Білосніжка: Впаде в воду — розпливеться, впаде з неба — не розіб’ється. 

Що це? 

Капосниця: Що це? Що це?.. Діти, допоможіть... ( сніг). 

Ведуча: І цю, точно не відгадаєш: крута гора, що не крок, то й нора. 

Капосниця: Ну не знаю я такого.... Хто може ще допомогти???? (замет 

снігу). 

Ведуча: Ну що ж, так як тобі допомагали діти, зараз і ти їм допоможеш, ми з 

дітьми будемо творити казку, а твоє завдання допомогти роздати ролі і 

одягнути костюми. Завдання для героїв буде таким: мімікою, жестами 

обіграти свої ролі і зміст. 

Ця історія — передноворічна казка, яка була, а може, її зовсім не було. То ж 

слухайте і дивіться. І вирішуйте самі. 
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Казка «Незвичайна пригода» 

Дійові особи: Дерево, Сорока, Поросятко, Вовк, Заєць, Капосниця, 

Янголятко. 

У Головачанському лісі росло дерево. На його гіллі сиділа Сорока і 

постійно скреготала, розказуючи останні новини. 

Під Деревом любило гуляти маленьке руденьке Поросятко. 

Тут настав вечір і Поросятко, поласувавши жолудями, вирішило лягти 

спати під Дерево. 

Тут зненацька з’явився Вовк, який завжди вночі приходив до цього 

дерева і починав вити. 

Жив у лісі під пагорбком і Заєць, котрий дуже любив пострибати 

навколо дерева. 

А у самісіньку північ вистрибнула Капосниця і почала танцювати і 

визивати нечисту силу, тут усі і перелякалися. 

Дуб перший почав махати своїми гілками. 

Від цього Сорока впала з гілки прямо на Порося, яке підскочило та 

побігло, а Вовк за ним, Капосниця приєдналася, і тут таке почалось... 

Але ж сталося диво: це побачив Святий Миколай і хутко прилетів на 

допомогу! 

(Виходить Миколай з подарунками) 

Капосниця злякалася і втекла, а звірі зраділи та почали танцювати. 

(Під веселу музику всі танцюють) 

Святий Миколай: 
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Дітки, звірята, любі, хороші! 

Я йшов до вас довго крізь сніг та порошу. 

Так радісно знати сьогодні мені, 

Що ви з нетерпінням чекали мене. 

Я хочу, щоб свято було в вас завжди. 

 

Щоб ви , мої любі, не знали біди, 

Щоб сонце і зорі ваш шлях устеляли, 

Щоб мами і тата про вас піклувались. 

Повірте у казку, надію плекайте, 

Любов у сердечках завжди зберігайте. 

У світі багато залежить від вас. 

І збудуться мрії у кожного з вас. 

(Святий Миколай роздає дітям подарунки) 

(Танцювальна хвилинка для всіх дітей. Разом з ними танцює Миколай.) 

Ведуча: 

А на зміну Миколаю В двері стука Новий рік, 
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Ми вас щиро всіх вітаєм, 

Всім здоров’я, многа літ! 

 

Фея: Хай ваші серця завжди будуть енергійними і життєрадісними! 

Слухайтеся батьків, добре навчайтеся та допомагайте один одному. До 

побачення! 


