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Сценарій свята 

«Замело снігами у Карпатах край, 

горами й долами ходить Миколай» 

Мета: розширити кругозір учнів про святого Миколая; 

виховувати прагнення удосконалювати свою поведінку; ознайомити 

учнів із особливостями організації та проведення свят. 

Обладнання: на одній стороні сцени стіл, накритий 

скатертиною, ікона святого Миколая, ліжко; по другій стороні сцени 

– небесна канцелярія: стіл із листами до святого Миколая, багато 

іграшок, книжок 

 

Свято Миколая 

1. Давно це було в містечку Петари 

В заможній та дуже порядній сім’ї 

Дитятко знайшлося, що було жадане, 

Бо віку поважного були батьки. 

2. Святий Миколай – “переможець народу” 

Таке йому дали чудове ім’я, 

То був він хлопчина із знатного роду, 

Це Господь його сотворив для добра. 

3. Росла та дитина порядна і щира, 

Із друзями мало заводив забав, 

Щодень гартував свою душу і тіло, 

Завжди і усім у біді помагав. 

4. І звали його Юним Старцем довкола, 

Бо розум великий з-поміж усіх мав. 

В Святому Письмі – то була його школа, 

Знання по маленьких зернинах збирав. 

5. Та все проминає на білому світі, 

Стареньких батьків Бог до себе забрав, 
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Багатство по смерті для нього лишилось, 

А він хворим і бідним роздав. 

6. Скарбів не шукав, лиш любив правду щиру, 

В промінні своєї душі віддавав, 

Терпів і страждав за Христову віру, 

Людей від нещастя й біди рятував. 

7. А ще не терпів він брехні, марнослів’я, 

Погорду, байдужість, як міг, відганяв, 

Зате помагав всім злиденним і бідним, 

Але не чекав ні від кого похвал. 

8. І був Чудотворець на правду великий, 

Творив незбагненні великі діла, 

Дорослі до нього в надії молились, 

Чекала приходу його дітвора. 

Пісня “Як сніг упаде, білий сніг”.  

На сцені ліжко і стіл. Заходить мати. 

 

 

Мати:               Все затихло на дворі, 

Сяють зорі угорі, 

Всі чекають – виглядають 

Чудотворця Миколая. 

Але щось він забарився, 

Може, в небі забарився? 

В нього клопотів багато, 

Бо заходить в кожну хату, 

Все, що в нього в торбі є, 

Чемним дітям роздає. 

Мати порається біля столу. На сцені з’являються два Антипки 

з купою різок. 

Антипко 1:       Наламаєм різок файних 

Для нечемних, неохайних, 

Неслухняних, злих діток, 

Поскладаєм у куток. 

Антипко2:        Я вже добре поклопочусь –  

У воді солоній змочу! 
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Ох, дістанеться добряче 

Дітям впертим і ледачим! 

Діляться різками. Другий Антипко йде зі сцени. Перший 

Антипко ховається за ліжком. 

 Мати:                Так стараються чорти, 

Щоби людям допекти. 

Їхня зброя гостра – гріх,  

Але ви не бійтесь їх. 

Не грішіть, частіш моліться, 

І підуть антипки звідси,  

А за ними закурить,  

В очереті затріщить! 

Входить  Іванко. 

 

 

 

 

Іванко:                Я сьогодні був хороший? 

Був. Тому собі попрошу 

У Святого Миколая 

Всього, що душа бажає. 

Хай засуне під подушку 

Ковзани, хокейну клюшку, 

Три коробки пластиліну… 

Антипко 1:         І хорошу хворостину? 

Іванко: (прислухається) 

Хто гукає? Ти, матусю? 

Ні, то, певно, дзвонить у вусі… 

Хочу тенісні ракетки, 

Шапку, шарфик і шкарпетки. 

Ще я хочу маску й ласти… 

Антипко 1:         Може, рубанця покласти? 

Іванко спантеличений озирається, але тут заходить його 

сестра Оленка. 
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Оленка:               Чув, Іванку, – каже мати, – 

Треба іграшки прибрати. 

Іванко:                Мама хай поприбирає, –  

Я чекаю Миколая. 

Оленка:               Знай, такі, як ти, ледачі, 

Лиш одних антипків бачать! 

Оленка йде. 

Іванко:                Ляжу я, засну скоріше,  

Миколай мене потішить. 

Іванко лягає, Антипко 1 кладе йому під подушку різки. Потім 

виходить. Заходить Оленка і будить брата. 

Оленка:               Та прокинься вже, Іванку! 

Іванко:                Ти чого волаєш зранку? 

 

Оленка:               Та ще вечір, схаменися! 

На годинник подивися! 

Іванко:                Я під подушку залізу 

Там, напевно…(витягає різки) купа різок? 

Оленка: (задоволена) 

Це тому, що ти лінивий, 

Миколай вчинив це диво. 

Всі отримають своє, –  

Миколай на те і є. 

Тільки ж поясни мені, 

Де взяв різки замашні? 

Іванко:                Хто поклав їх, я не знаю. 

Піду в мами запитаю. 

Іванко виходить і миттю повертається 

Мама різок не ложила. 

Певно, то нечиста сила. 

Оленка:               Ну то як, ідеш в кімнату 
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Іграшки свої забрати? 

Іванко:                Добре-добре, приберу, 

Тільки різки заберу. 

Збирає різки і йде. 

Пісня “Сніги покрили гори й доли”. 

 Ангели готують подарунки.  

1. Жило в небесах янголятко,  

Та дуже маленьке було, 

Дивилось на землю крізь хмарку, 

Як снігом її замело. 

2. Копитами б’ють білі коні, 

І сяють і сани, і віз, 

У ангелів праці доволі, 

Щоб дітей порадувати всіх. 

 

 

3.  Готують вони подарунки, 

Вже час Миколаю прийти, 

Найкращих він візьме з собою, 

Щоб щастя й добро принести. 

4.  Ступило мале янголятко, 

Де роблять смачний шоколад, 

Лиш раз в казані помішало –  

Бронзові всі стали  підряд. 

5.  Спинилось оте янголятко 

В друкарні, де роблять книжки, 

І звідти його попросили –  

Поплутало всі сторінки. 

6.  Побігло мале янголятко, 

Де фабрика іграшок є, 

Згубила там око у ляльки,  

В машині коліс не стає. 

7.  Прогнали мале янголятко, 

Воно засмутилось вкрай, 

Надумало виплести капці, 

Щоб взув їх святий Миколай. 

8.  Узяв Миколай, здивувався. 
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Подякував щиро йому: 

  − Збирайся, маленьке, збирайся, 

Тебе я з собою візьму. 

9.  Та й сіли у сани сріблясті, 

І коні злетіли ураз, 

Примчали до нашого міста, 

Щоб всіх поздоровити вас. 

Пісня “Замело снігами”. 

Зі сцени сходять ангели у зал. 

Ангел:                  Зустрічайте Миколая! 

Він вас всіх чудово знає. 

Разом з вами порадіє, 

Подарує вам надію, 

Миколай з небес весь час 

Бачить кожного із вас. 

Заходить Миколай. 

Миколай:            Слава Богу, добрі люди , 

Хай вам завше добре буде. 

Знайте, що в лиху годину, 

Цар Небесний вас не кине. 

Як живете, любі діти? 

Які знаєте молитви? 

Чи вчитеся добре в школі? 

Є гостинців вам доволі. 

Діти розповідають власні вірші, молитву до Миколая. 

Вбігає захеканий Антипко 2, а за ним Антипко 1. 

Миколай:            Чом захекався, бідако? 

Утікаєш від собаки? 

Антипко 2:        Засмутити поспішаю 

Тебе, Святий Миколаю, 

Рівно в північ побіжу 

І у клітку посаджу 

Неслухняного Іванка… 

Миколай:            Не бреши, Іванко зранку 



7 

Квіти всі попідливав… 

Антипко 1:        Я тут інше записав. 

Дістає листок і читає 

В хаті не хотів прибрати 

Той хлопчина хвалькуватий, 

І просив дарунків море. 

Буде їх він мати скоро! 

Ангел іде зі сцени, щоб дізнатись правду. 

Антипко 1:        Та повірте ж, я не брешу! 

Антипко 2: (дивиться вслід за ангелом) 

Ти диви, як швидко чеше, 

Не трудив би марно крила!.. 

Миколай:            Заховай, Антипку, вила, (до Антипка 1) 

Заспокойся, небораче, − (до Антипка 2) 

Ангел сам усе побачить. 

Ангел повертається. 

Ангел:                  Святий отче Миколаю, 

Той Іванко прибирає: 

В ящик Іграшки поклав 

І усе попідмітав. 

Вже й дарунків він не просить, 

Каже: “З мене різок досить”. 

Миколай: (до Антипка 2) 

Буде, чортику рогатий, 

Твоя клітка пустувати. 

Антипко 2:        Ні, ми маєм ще надію, 

Що невдовзі порадієм! 

Бо у цьому злому світі 

Є ще, є нечесні діти! 

Миколай: (до залу) 

Ви не бійтеся Антипка. 

Він у сіті свої рибки 
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Не половить, поки ви 

Шлете Богу молитви. 

Будьте щедрі, не ліниві, − 

То і станете щасливі. 

Пам’ятайте слово Боже − 

І життя в вас буде гоже. 

А мені пора в дорогу − 

Хтось чекає допомоги, 

Хтось незнаний у печалі, 

Тож ходім, ангели, далі! 

Миколай і ангели виходять.  

Пісня: “Молитва до Миколая” 

 

 

 

  


