
СЦЕНАРІЙ РОЗВАГИ 

ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

«ЇДЕ СВЯТИЙ МИКОЛАЙ» 

Мета: Залучати до української обрядовості, підготовки і проведення 

народних свят, ігор. Вправляти в умінні виразно передати образи персонажів. 

Розвивати творчі здібності, вміння реалізовувати власні задуми в практичній 

діяльності. Виховувати повагу до звичаїв та традицій українського народу, 

почуття любові до рідного краю. 

Ведуча: Шановні гості, дітвора! 

                У нас цікава новина. 

                До казки просимо усіх, 

                Де вас чекають жарти й сміх. 

                         Сьогодні в нас казкове свято! 

                         Гостей запрошено багато. 

                         Бо Миколай прийде до нас. 

                         Його чекає кожен з вас. 

ПІСНЯ « ЇДЕ СВЯТИЙ МИКОЛАЙ» 

Ведуча: Діти, а ви знаєте, хто такий Святий Миколай? Це, малята, Святий 

чоловік, який завжди піклується і про дорослих і про дітей. У цей день, 19 

грудня, він обходить кожну домівку і дивиться, а чи гарно поводиться та чи 

інша дитина. Якщо вона працьовита, слухняна – то нагороджує її 

подарунками, а якщо ледача, неслухняна – дарує різку. До речі,подарунки 

Миколай ховає під подушечку або в чобіток. А ви сьогодні, діти, у себе під 

подушками щось знайшли? Подарунки чи різочки? (Відповіді дітей). 

ТАНОК  ЯНГОЛІВ. 

Янгол 1: Нічка тиха, мерехтлива, 

                Спочиває ніч у сні. 

                Лиш на небі зорі сяють, 

               Сріблом ткані та ясні. 

Янгол 2: От в таку блакитну тишу, 



                 Світла й гамору ніде. 

                До дітей у наш садочок, 

                Гість із неба на світ йде. 

ПІСНЯ «НЕСЕ  ЛЮДЯМ РАДІСТЬ». 

Янгол 3: Нічка тиха, таємнича. 

                 Повна дива і чудес, 

                 До дітей у гості лине, 

                 Довгожданий гість з небес. 

Янгол 4: Буде радість, буде втіха, 

                 Бо ж усякий, пам'ятай: 

                 Про дітей цієї ночі 

                 Не забуде Миколай! 

Ведуча: Пісню слави заспіваймо, 

               Щирим серцем нині враз. 

               Миколая зустрічаймо 

               В цей святий величний час. 

ПІСНЯ «МИКОЛАЙ, МИКОЛАЙ, ПОДАРУНКИ РОЗДАЙ!» 

Дитина: Святий Отче Миколаю, 

                В цю святу велику днину, 

                Обдаруй небес дарами, 

               Українську всяк дитину. 

Дитина: О, Святий наш Миколаю! 

                Завітай до нас із раю, 

                Із дзвінками голосними, 

                Із зірочками золотими. 

Зірочка: Зірочки ми променисті, 

                Ніжні-ніжні, чисті-чисті. 

                Ясним золотом ми сяємо, 

                І Святому Миколаю 

                Шлях на землю просвітляємо. 



ТАНОК   ЗІРОЧОК. 

Ведуча: Він в санчатах роз'їжджає, 

               Дітям дарунки дає і таке питає: 

               Чи ви вмієте дружити? 

               Чи не любите сваритись? 

Дитина: Сніг-сніжок, посипай, 

                Вже їде Миколай. 

                Музики, весело  грайте! 

                 Пісню дзвінку починайте! 

Пісня «Святий Миколай» (з музичними інструментами) 

Гра «Добрі справи» 

Ведуча: Коли Святий Микола з небес на землю йде, 

               То кожний дім і дитсадок, мов вулик бджіл гуде. 

               На санках – подарунки, а як багато їх –  

               Для Толі і Яринки, для всіх, для всіх, для всіх! 

              А тим,що пустували, то чортик в темний кут, 

              На пам'ятку поставить гнучкий з лозини прут. 

Під музику заходить Св.Миколай. 

Святий Миколай: Мир цьому дому й усім, хто в ньому 

                                    Знаю, знаю, що тут живуть добрі та слухняні дітки 

               Я за ними увесь рік спостерігав 

               І для них подарунки назбирав. 

(Роздають подарунки) 

 Святий Миколай: Прощавайте, мир цій хаті 

                                   Будьте щасливі та багаті, 

                                    Майже долю добру й гожу, 

                                    Тільки вірте в ласку Божу!  До зустрічи! 

 


