
 

 
 
 
 

 
 
 

Класовод:  Кондратюк Олена Федорівна 



 
 
 
Святково прикрашений зал . Діти стоять на сцені. 
 
 
Чудо-сани прилетіли, 
Скакуни в тих санях білі. 
В санях тих сидить цариця –  
Білокоса, білолиця. 
Рукавом махає –  
Сріблом все вкриває. 
 

- Що це за цариця? 
 

Пісня про зиму. 
 

 
 
 
Прийшла зимонька-зима, 
Кругом снігу намела. 
Мчать дівчата на санчатах, 
Хлопчаки – на ковзанах 
 всі веселі, всі сміються 
 
Зима. Ви зібралися у школі 
В вашім гарнім, добрім колі,  
В вашій радісній родині, 
Бо велике свято нині. 
А чи є між вас, дівчати , 
 Хто не знає, що за свято? 
 
 
 



Діти: Нема 
Може, хлопчики мовчать 
 бо не знають що сказать? 
 
 

 
 
 
Діти: 
Є в народу нашого чудові традиції 
Колядки, щедрівки і є вечорниці. 
Ось настав чудовий день, Повний сонця і пісень, 
Повний пахощів для друзів 
Що зібрав нас в дружнім крузі 
Показати хочем нині 
Як у нас на Україні 
Ми святкуєм Миколая 
 
Ми давно його чекаєм, 
Бо із дідом Миколаєм 
Ми по колу дружно йшли 
Пісню ми із ним вели. 
 
 Хоровод «ой хто , хто Миколає любить» 
 
Зима  
_ Діти а ви знаєте хто такий Святий Миколай. 
 
Був колись дідусь старенький 
Мав багатство немаленьке, 
Щире серце мав у грудях. 
І пішов він поміж люди 
І усе-усе , що мав, 
Бідним людям дарував. 
Лікував їхні хвороби… 
Ковалі і хлібороби 
Всі з бідою йшли до нього 
Бо він силу мав від бога 



Вже давно старця немає 
Та він всім допомагає 
Хто його про це благає, 
Бо й по смерті силу має 
Дух святого Миколая. 
 
 
 Звучить музика 
  
1Зірочка:  
Ніч розкрила чорні крила,  
Землю в темряву сповила.  
 
 
2 Зірочка:  
Сніг засипав всі дороги,  
І поля, і перелоги.  
 
 
3 Зірочка:  
Ані сліду не видати,  
Ні стежиночки до хати.  
 
 
1 Зірочка:  
Як же Миколай святий  
Знайде стежку до дітей?  
 
 
Вітер (вбігає з мітлою):  
Не турбуйтесь, слуги Божі!  
Вітер радо вам поможе.  
Гляньте, ось метлу я маю,  
Всі шляхи позамітаю,  
Брами всі повідчиняю  
Я святому Миколаю.  
(Замітає шляхи, ангели присвічують. 

  
 
 
 



2 Зірочка:  
О, спасибі, Вітер-брате!  
Гарно вмієшь замітати.  
Може б, ти ще допоміг,  
Щоб світити місяць міг?  
В темну ніч їзда тривожна,  
Заблудити легко можна....  
 
 
 
 
 
 
Вітер:  
Добре! Я під небо злину,  
Сіру плаху з нього скину.  
Вийде місяць з-поза хмар,  
Ясний витягне ліхтар,  
І усі шляхи осяє  
Пресвятому Миколаю!  
 
Замітаючи сніг, виходить за лаштунки, за хвилю сцена стає освітленою.  
 
3 Зірочка:  
Гляньте, місяць в небі світить!  
 
1Зірочка:  
Вже чекають чемні діти  
На святого Миколая.  
 
зірочка:  
Ми йому на зустріч йдем.  
 
Зірочка:  
І в цю школу приведемо 
 
Зима  
І я зустрічати з вами Святителя піду 
Все гарненько сніжком притрушу. .  
 
 Зірки виходять, з протилежного боку виходить чортик і хухає на пальці рук, робить 
зігріваючі рухи.  
 
Чортик:  
Ой, холодна тут зима –  
В пеклі ж холоду нема,  
Вибиравсь я, наче вліті!  
В пеклі – жар, зима – на світі.  
Я без шапки, без кожуха,  
Відмерзають хвіст і вуха.  
От біда! Чи довго ждати,  
Поки всунусь десь до хати,  
Де живуть погані діти,  
Треба ж кості розігріти!  
 
Під звуки музики пританцьовує та співає:  



Ух, ух, ух, ух, ух....  
Замерзає в мене дух!  
Не поможе тут і плач –  
Грійся, чортику, та й скач!  
(перестає танцювати)  
Трохи розігрівсь....  
Та цить!  
Чути здаля сніг скрипить!  
Хтось надходить. На хвилинку  
Заховаюсь за ялинку.  
(Чортик ховається.  
 
 
Ангел 
Слава богу! 
Добрий день! 
 
Чи немає тут малечі 
Яка спати не лягає 
Бо Святителя чекає. 
 
 
Ми до вас посланці з неба 
Є у нас така 
Хочем  достеменно знати 
Чи побожні діти в класі? 
А чи старших поважають? 
А чи церкву не минають? 
 
Бо сьогодні день незвичайний 
Ходить світом гість величний 
Там, де в думах спокій, рай 
Завітає Миколай. 
 
А хати де злість гуртує 
І Антипко там панує. 
Чудотворець пише в книгу 
Він розтопить в серці кригу. 
 
Антипко виходить із-за ялинки. 
 
Тут Святому  нічого робити. 
З цими дітьми будем ми дружити 
Я навчу бешкетувати, битися, брехати. 
 
Як малята вередують я від радості танцюю 
Скочу гопки «гоп-са-са» 
Гетьте, ангеляте, ангелята територія чорта. 
 
Не бійтеся, діти чесні 
Я до вас – посол небесний 
З пекла поміч я покличу 
Владу свою возвеличу. 
 
Кажуть люди –чорт не спить 
Та й не може спати. 



Поки між людьми він  
Друзів буде мати. 
 
Діточок ось цих ми всіх 
Завжди пильнуєм. 
Як діло зроблять зле 
Всіх собі нотуєм. 
 
А таки бувають, що брехати люблять 
Старших не шанують, 
Все собі пустують. 
Для тих пекло вже готово, 
Сковорідка там здорова 
Кайданами закуємо 
І з собою заберемо. 
 
А цікаво, що ви чекаєте в подарунок від Миколая. 
 
Діти  
Я ляльок багато маю 
Але прошу Миколая, 
 Щоб приніс мені новеньку,  
Кучеряву і гарненьку. 
 
 
Я хотів би дві машини 
І солодки апельсини 
Але що це , що я бачу? 
Чому це наш Олежка плаче? 
 
Мені сумно як, згадаю 
Бліду дівчинку з трамвая. 
В неї дуже хворі ніжки 
І вона не ходить пішки. 
Я не хочу ні машинок, 
Ні солодких мандаринок. 
Я прошу у Миколая –  
Хай ту дівчинку з трамвая 
Десь у Львові віднайде 
І на ніжки підведе. 
 
Я також собі згадала.  
Як цукерки купувала 
Біля нас живе бабуся. 
Що просити хліба мусить 
Бо не може вже ходити 
А ніхто на цілім світі 
Про старесеньку не дбає 
І нічим не помагає 
Попрошу я Миколая –  
Хай про неї він згадає 
Все що він мені готує,  
Хай бабусі подарує. 
 
Я у бога завжди прошу 
Не цукерок і не грошей 



А здоров’я мамі й тату,  
Миру й щастя в кожну хату. 
Слави й волі всій родині 
Нашій рідній Україні. 
 
 
 
 Антипко 
Ой, ой, ой все одно заберем з собой 
Там ви будете горіти 
І помалу тліти – мліти. 
Подарунки Миколая 
Не побачать діти – айя! 
 
Ангел. 
Годі вже, Антипку 
Хай тобі та дзусь 
За своїх діточок 
Я зовсім не боюсь. 
 
В небі метушня і рух 
Янголята працю мають 
Білий тріпають кожух 
Для Святого Миколая. 
 
Сів у сани Миколай 
В шубі, в теплих рукавицях 
Янголята, підганяйте 
Щоб на землю не спізниця.  
Дітки давайте покличемо Миколая. 
 
Пісня «О, Святителю прийди!» 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
Пісня закінчується чортенята насміхаються над ангелами що немає Миколая.Звучить 
музика заходить Миколай в супроводі зірок. 
 
Ні, Антипко, постривай 
На малят не зазіхай 
Чисті душі малюків 
Утікають від гріхів! 
Тут зібрались діти чемні 
І слова твої даремні 
Забирайся звідсіля 
Пропади потворо зла. 
 
Антипко 
 
Гаразд, гаразд ми йдем  до пекла 
Бо там завжди тепло, 
Не розмахуєм руками 
Все одно знайдемо  
хто не слухав тата й мами.  
 
Святий Миколай. 
 
Я схвильований до краю, 
Що дітей хороших маю, 
В Україні хай засвітить зірка 
Щастя і привіту. 
А маленькім діточкам 
Я подаруночки роздам. 
 
 



 
 
Діти. 
 
Ці дарунки – не даремні, 
Вам за них ми будем чемні. 
Назавжди – не раз, чи два, - 
До наступного Різдва. 
 
Зійшли, Миколаю, ласки, 
На дітей маленьких, 
Щоб ми виростали 
На потіху неньки. 
Май , Святий, в опіці 
Всю нашу родину, 
Глянь ласкавим оком  
Ще й на Україну. 
 
Святий Миколай 
 
От настав прощатись час, 
Залишаю вже я вас. 
Будьте добрі й завжди щирі, 
Живіть в злагоді і мирі. 
Мамі й татку помагайте, 
Менших себе не чіпайте. 
Вчителям у поміч будьте. 
Швидко мчиться часу лік, 
Знов прийду я через рік 
На велике, світле свято. 
З Миколаєм вас, малята. 
- Янголята нам час до інших діток поспішати 
(Миколай уходить) 
 



 
 
 
Діти 
Спасибі вам, мами, 
Спасибі вам, тата, 
За те, що зайшли 
 на наше свято. 
 
За посмішку щиру і теплі слова, 
За казку почуту, що вмить ожила. 
 
Як добре, що свято всіх нас зібрало, 
Дорослих і діток усіх поєднало. 
 
Хай навколо все радіє, 
Лине пісня чарівна, 
Хай здійсняться ваші мрії, 
Хай розквітне вся земля! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  


