
Сценарій свята «Вже іде Святий Миколай» 

                                                                            Дмітрієнко О.В. 

Вихователь-методист 

                                                                                ДНЗ «Дюймовочка» 

 

Ролі: 

Діти: Янголятка (дівчатка). 

Дорослі: Ябеда, Ялинка, Зайчик, Вовк, Лисичка, Миколай. 

Грає весела музика. Виходять янголи, у їхніх руках маленькі дзвоники. 
Перше   янголятко:Хуртовина виє, плаче, 

Ліс закидала сніжком. (Дзвонить) 

Що там? Сани… Коні скачуть… 

Хтось на санях із мішком. 

Друге янголятко:Що за пан там? Хто побачить? 

Хто махає із саней? 

То святий Микола скаче, 

Покровитель всіх дітей. (Аплодують) 

Третє янголятко :Хто він? Що він? 

Звідки взявся? 

Дітям радість він приніс, 

Роздає дарунки щиро, 

Цілу купу їх привіз. 

Четверте янголятко:Усіх чемних, не сварливих, 

І слухняних, і дбайливих. 

Тих, що старших поважають, 

Малюків не ображають. 

5 -те янголятко: Хто до діла тягне руки, 

Хто охочий до науки — 

Всіх дарунком привітає, 

Радо всіх благословляє. 

1-ше янголятко:А ледачим, неслухняним, 

Хто робив комусь погане — 

Тільки різочку — і все — 

Він сьогодні принесе. 

2-ге янголятко:В гості до садка йдучи, 

Список склали ми предовгий. 

Він сьогодні всіх навчить, 

Хто і чим сьогодні добрий. 

3-тє янголятко:  (стає праворуч): 

Хто хороше лиш робив, 

Станьте тут, до мене близько. 

А погане хто чинив — 

Жди свою корисну різку. 



З кутка вилізає Ябеда.  

Ябеда: Привіт! На Ябеду чекали? 

Це ж ви мені аплодували? 

Усе про вас я розповім (погрожує пальцем) 

І Миколаю доповім. (Дістає список) 

Хто дівчат хапав за коси, 

Стукнув хто кого по носі, 

Хто в час тихої години 

Їв під ковдрою насіння… 

Треба кращими ставати, 

Годі вам байдикувати. 

(Трясе списком) 

Кожному отут готове 

Справедливе чесне слово. 

Хто на стіл компот розлив, 

Шибку сніжкою розбив, 

На заняттях замість вправ 

На стільці тихенько спав. 

4-те янголятко: Досить, не треба продовжувати.  Зараз сюди прийде Святий 

Миколай, він сам розбереться, хто що робив. 

5-те янголятко : Раз на рік ми завжди йому допомагаємо роздавати дарунки 

дітям. 

Ябеда:  (з кутка): Усі дарунки — тільки мені, а більше нікому. Вони (вказує 

на дітей) не заслуговують! Святий Миколай прийде, я йому, звісно, все 

розповім. 

Ведуча (дітям): Ви що, розгубилися? 

Перелякалися? Та не бійтесь ви, Святий Миколай дуже любить дітей. 

Він завжди шукає в дитини щось добре, хороше. 

Щоразу він говорить нам: «Навіть у найгіршого неслуха завжди є щось гарне. 

Треба тільки уважно придивитись …». 

Звучить музика. Виходять дві дівчини, одягнені в народні костюми. 

1- а дівчинка 
Ой, дивіться — покотилась 

З неба зіронька ясненька. 

Десь за лісом зупинились. 

Що то значить? 

2- а дівчинка 
От якби до нас вона 

В гості завітала, 

Миколая привела, 

Подарунків дала. 

Дівчатка (разом) 

Святий Миколаю, ми тебе благаємо! 

Обдаруй нас теплотою, 

Ласкою і добротою, 



Пошли щастя на наш рід, 

На український нарід. 

Виходять два янголи, шепчуть на вухо. 

1- й янгол 
А листа ви написали 

До янголів із небес? 

1- а дівчинка. Так, і вже його послали. 

2- й янгол. Тож діждетесь ви чудес. 

Танець янголят. 

Вихователь:  Дорогі діти! Хто не знає про святого Миколая? Малий і старий 

його знає про нього. Щороку приходить він у кожну господу з миром і 

дарунками. Для маленьких стає чарівною казкою, коли невидимо з’являється 

вночі і кладе під подушку такі бажані гостинці. Виростають діти -  і добра 

казка зникає, а Миколай залишається.. 

1 дит.За вікном сніжок летить, 

Вітром завіває, 

Тож спішіть усі до нас 

На свято Миколая! 

Ну, а хто сюди прийшов, 

Раді вас вітати 

Веселіться і радійте 

На нашому святі. 

2 дит.У дитячий край щасливий 

Йде весела вість, 

Що коником білогривим 

Їде з неба гість. 

Дарів він несе багато, 

Повнії санки. 

3 дит. Радість буде в кожній хаті, 

Бо в них забавки! 

Їде, їде гість багатий 

У дитячий край. 

Хто цей гість? Ви відгадали? 

Всі разом: Святий Миколай! 
4 дит.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 «Ой хто, хто Миколая любить» 

Ведуча: Жив колись давно на світі 

Десь у Азії юнак, 

Роздавав дарунки дітям 

Той багатий одинак. 

Бідним дітям у потребі 

Дарувати він любив, 

Аж Господь Вседобрий в небі 

Миколая полюбив 

Став єпископом всезнаним 

Миколай і чемно жив. 

Особливої пошани 

Він у Бога заслужив. 

  Запитав Господь: «Що хочеш 

За свої заслуги ти?» 

Хочу, Господи, я хочу 

Раз на рік на Землю йти. 

Завітати в кожну хату, 

Всіх вітати знов і знов, 

Чемним дітям роздавати 

Подарунки за любов. 

І отак щоразу, діти, 

Вам щороку Бог дає: 

Миколай мандрує світом – 

Подарунки роздає. 

6 дит.Коли замерзла річка, 

І став біленький гай, 

Зійшов у темну нічку 

На землю Миколай. 

Миколай Святий у шапці 

І у теплім кожушку, 

Принесе усім гостинці 

У чарівному мішку. 

7 дит.За вікном сніжок летить, 

Вітром завіває, 

Тож спішіть усі до нас 

На свято Миколая! 

Ну, а хто сюди прийшов, 

Раді вас вітати 

Веселіться і радійте 

На нашому святі. 

Хоровод «Ой мателиця-зима» 



8 дит.Святий та добрий Миколай, 

До нас в садочок завітай, 

На нас, маленьких подивися 

І подарунків всім нам дай. 

9дит.Святий Миколаю, прийди до нас з раю, 

Принеси нам дари кожному до пари. 

Цукерочок смачненьких, булочок пишненьких, 

Книжечок багато читати у свято. 

10 дит. Миколаю, Миколаю, я тебе чекаю. 

Тебе люблю, Тебе кличу, святий Миколаю! 

11 дит. Миколай з небес нас бачить, 

Хто слухняний, хто не плаче, 

Як добро робити, знає, 

Тата й маму поважає. 

Всім, хто чемний, працьовитий, 

Дружно хто уміє жити, 

Миколай в святковий день 

Подарунки принесе. 

12 дит. Поможіть і нам для нього 

Влаштувати свято.  

Бо усмішка для святого  

Коштує багато. 

13 дит. Ми влаштуєм Миколаю 

Бал – маленьку казку,  

Хай у погляді заграє  

Втіха й Божа ласка. 

Ведуча: Гарна пропозиція – влаштувати казку для Миколая. 

Діти водять хоровод «Ялиночка» 

Звучить музика виходить Ялинка. 

Дуже рада вам , малята! 

Ви прийшли до нас на свято? 

Я ялиночка зелена, в лісі народилася, 

Лісовим малим звірятам не раз знадобилася. 

Я своїм пухнастим гіллям їм допомагаю – 

І від холоду, й від спеки добре захищаю. 

Ой , погляньте, до нас біжить Зайчик! Можливо і йому знадобиться наша 

допомога? 

Забігає маленький зайчик. 

Зайчик ( тремтить ) 

Ні капусти, ні морквини. 

Змерзли вушка, лапи й ніс. 

Зняти з мене шубку хочуть 

Сірий Вовк та хитрий Лис. ( підбігає до ялинки ) 



Ой, Ялиночко пухнаста, 

Поможи мені сховатись ( плаче ) 

Дай притулок – від біди, 

Від Лисиці захисти! 

Ялинка: Припини, Зайча, тремтіти 

Та заходь мерщій під віти. 

Я тебе сховаю враз – 

Ти ж малий іще у нас. 

( зайчик ховається коло ялинки.) 

Ялинка: Ой, біда на нас чекає – 

Зайченя Руда впіймає: 

Хоч сховався він сюди, 

На снігу ж його сліди! 

( Звучить фонограма  

 з’являється Лисиця.) 

Лисиця ( тремтить ) 

Я без шапки, без кожуха, 

Відмерзають хвіст і вуха. 

Холоднюча ж ця зима! ( озирається ) 

І зайчиська десь нема. 

Хочу зайця упіймати, 

Щоб хоч ним посмакувати. 

Та ще й вітер розгулявся…… 

До р-р-роботи, бр- р-р, узявся. 

(підходить до Ялинки, яка рухає вітами не пускаючи Лисицю. ) 

Ой, колюча ж ти яка, 

Наче шубка в їжака. 

В тебе голочок багато. 

Та я чула щось про свято. 

Ти не можеш розказати, 

Що ми будем святкувати? 

Ялинка 
Скоро у наш рідний край, завітає Миколай. 

Всі святого Миколая у віконце виглядають. 

Ждуть даруночків багато ті, хто слухав маму й тата. 

Ну а ті, хто шкоду роблять, тільки різочку зароблять. 

( змахує колючою гілочкою.) 

Лисичка: Так за те, що я хотіла зайченя впіймати, 

Лише різку від Святого можу я дістати? 

( Чути завивання Вовка. Лисичка ховається. Заходить Вовк, 

Озирається, когось шукає. ) 

Вовк: Ой, замерзли в мене лапи, 

Хвіст і шия, і язик. 

Вже не знаю я , де стати, - 



Всюди сніг, холодний сніг. 

Зайця я хотів спіймати, 

А він , клятий , десь утік. 

Де ж тепер його шукати? 

Ну, Зайчисько, постривай! 

( до Вовка підходить Лисиця.) 

Лисиця: Тихше, Вовче, зачекай! 

Припини вже нарікати. 

( підводить до Ялинки .) 

Слухай, що Ялинка каже. 

І тобі вже треба знати 

Традиції давні наші: 

Всі чекають в ріднім краї 

Дня Святого Миколая. 

Вовк ( до Ялинки ) 

Ой,та хто ж це Миколай? 

Швидше ж бо розповідай! 

( лисиця та Вовк сідають під ялинкою, уважно слухають. ) 

Ялинка: Миколай – святий у Бога. 

Людям він допомогає, 

Стелить їм добром дорогу, 

Від біди їх захищає. 

Любить тата він і неньку, 

Дбає про діток маленьких: 

Щоб росли всі дужими, 

Розумними та добрими, 

До справ не байдужими, 

У житті хоробрими. 

Навіть звірям диким 

В лісі помагає, 

Від біди та лиха їх оберігає. 

( повчально мовить до дітей ). 

Та щоб від Святого ласку заслужити, 

Треба буть слухняним і добро чинити. 

Ось тоді наш Миколай 

Всіх нас привітає 

Він даруночки свої за добро вручає  

( сварить гілочкою ): 

А неслухам, нечемам не буде вітання: 

Бо для них - замість дарунків – 

Різочки повчальні.  

( звертається до звірів ): 

Хто ж не чекає покарання 

І має добрі побажання, 



То попросіть ви щиро Миколая – 

Святий почує, це я точно знаю. 

( з під гілок Ялинки Виходить Зайчик, складає благально лапки.) 

Зайчик 
Миколаю любий , ти 

Від хижих звірів захисти . 

Вовк ( сердитий наступає на Зайця ) 

От ,Зайчисько! От , вухатий! 

Вже від мене не втечеш. 

Все одно в мої ти лапи 

Дуже швидко попадеш. 

( уїдливо): 

Миколай не допоможе, 

Бо на казку все це схоже. 

( хоче схопити зайця, та втручається Лисиця й відштовхує Вовка.) 

Лисиця: Що ти, Вовчику, зажди! 

Хутко Зайця відпусти! 

Зайчик ( падає на коліна). 

Мій Святий, мій Миколаю, 

Ти приходь скоріш, благаю! 

Я ж завжди хорошим був 

І давно про тебе чув. 

Знаю про твою я ласку – 

Це ж насправді, це ж не казка. 

Любий отче Миколаю, 

Захисти мене благаю! 

( спалахує яскраво світло, й поважно під музику заходить Миколай. 

Вовк і Лисиця ховаються.) 

Миколай: 
Добрий вечір вам громадо!   

Насилу добрався. 

Поспішав до вас я радо, - 

В путі потоптався. 

Я пройшов доріг чимало 

По світу цілому, 

Діток бачив я немало 

В садочку, і вдома. 

Нині свято - і я вас вітаю, 

Щастя, здоров’я, долі 

Щиро вам бажаю. 

 ( Миколай підходить до зайчика, пригортає до себе, частує морквиною). 

Миколай 
Захищу тебе, малого – 

Прожену я Вовка злого. 



Миколай ( виводить Вовка до себе). 

Ах ти ж капосний, нікчемний, ах невдячна звірина! ( виймає різочку). 

Заробив ти, Вовче, в мене 

Оцю різочку сповна. 

( проганяє Вовка різкою. Потім підходить до Лисиці, усміхаючись. 

Підводить її ближче до глядачів). 

Миколай 
Ну а ти чому присіла ? 

Лиско, ти в нас молодець, 

Що на Вовка насварилась 

І за Зайця заступилась . 

 ( Дає Лисці горщик, на якому написано «каша» ). 

Ось тобі смачненька кашка, 

Ти бери, смакуй, будь ласка, 

І роби добро завжди, 

Щоб не сталося біди. 

( Лисиця дякує й біжить їсти кашу. Миколай підходить до ялинки.) 

Під муз. супровід Миколай йде до дітей ). 

Миколай 
Чи ви знаєте, малята, 

Хто я і яке це свято? 

( діти відповідають ) 

Добрі діти, я вас знаю, 

Бо за вами наглядаю. 

Знаю я , малечо мила, 

Ви про мене пісню вчили. 

Чи ж не хочете співати, 

Поки буду спочивати? ( Сідає на стілець.) 

Пісня «Свято Миколая» 

Миколай: 

О, любі діти, голос ваш долинув до Господа   

Ростіть чистими і щирими, 

Добрими, щирими, вірними, 

Щоб тішились вами батько і неня. 

А тепер дарунки дітям   

Дасть Ангел господній. 

А ви, діти, розкажіть 

Віршики сьогодні. 

1 дит.Святий отче Миколаю!   

Я про тебе чув і знаю. 

Знаю, що колись давно 

Бідним ти робив добро. 

2 дит.Був ти скромним, хоч багатим. 

Ніс дарунки дітям в хату. 



І про гроші ти не дбав, 

Лиш би бідний радість мав. 

3 дит.Зневажав людей брехливих.  

А цінив благочестивих. 

Понад все дітей любив – 

Подарунки їм носив. 

4 дит.Скільки вже зійшло століть!   

Пам’ятає тебе світ. 

Вірить і чека дитина, 

Коли настане чудо днина. 

Миколай: Сьогодні я приніс вам солодкі й смачні подарунки й усіх ними 

наділю: і чемних, і, навіть, не зовсім чемних, бо ви всі мені любі й милі. 

Ябеда: 

Кому дарунків? 

Забіякам цим і пустунам? 

Боягузам, лінюхам?(сміється) 

Мені краще знати, 

Кому дарунки роздавати. 

Миколаю, зупинися, 

Подарунки заховай, 

Тут зібрались діти грішні 

Ти нічого їм не дай! 

Розповім Вам, Миколаю, 

Що про кожного з них знаю. 
С в я т и й   М и к о л а й: 
Хто такий? Не розумію? 

Ябеда: Фактами тут володію. (Показує список) 

Ось вчора Гриць тихцем у друга кинув камінцем. 

Іванко бігав над потоком і Ганнусі підбив око. 

А малий Андрій до кави своїй мамі всипав солі. 

Павло не хоче йти до школи. 

А Оксанка – що й казати, не хотіла іти спати! 

Чемних тут нема —- біда, 

Тільки я ось — Ябеда. 

С в я т и й   М и к о л а й: 
Хто ж назвав тебе так? 

Ябеда: Діти. 

С в я т и й   М и к о л а й: 
Бути ябедою — гріх. 

Ждеш за це дарунка? Сміх! 

Ябеда   (реве): 

Що ж тепер мені робити? 

Як дарунок заробити? 

С в я т и й   М и к о л а й: Я дарунки оті просто так не даю. 

За всі гарні справи я торбину свою 



Розв’яжу для дітей, що достойні наград, 

Котрі мають повагу і  до буднів, і свят. 

Котрі бога шанують в юнім серці завжди, 

Він спасе від невдач, відверне від біди. 

Ану, дітки, скажіть, 

А чи були ви слухняні? (ТАК) 

Ябеда (проходить уперед): Пробачте мені, що я ябедничав. Тепер я буду 

чемним, добрим, слухняним. 

  (Діти також  обіцяють бути слухняними). 

Миколай (бере список Ябеди, розгортає — там усе чисто): Дивись, діти 

попросили пробачення, і їхні негарні вчинки позникали. Бог пробачив. 

Ведуча:  Святий Миколаю, наші діти всі заслуговують на дарунки. 

С в я т и й   М и к о л а й: ну тоді всі діти їх і отримають ( роздає 

подарунки).  

С в я т и й   М и к о л а й: 

Ось, слава Богу, все роздав   

Що міг, і що з собою взяв 

До вас за рік я знов прийду 

То може більше принесу. 

Погуляли ми чудово, 

Але нам рушати час. 

Та за рік обов’язково. 

Завітаємо до вас. 

Будьте ж, діти, завжди чемні,   

Помагайте тим, хто бідний, 

Тим, хто впав, подайте руку, 

Не вважайте те за муку. 

Любіть маму, любіть тата,   

Діда, бабцю, сестру, брата,  

І любіть свій рідний край, -  

Вас полюбить Миколай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


