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Святий Миколай народився 280 р. у Малій Азії, між
християнами. З молодих літ він дивував усіх христи-
янською праведністю. Його дядько, єпископ Патер-
ський, бачив побожність свого родича, взяв його під
свою опіку і причислив до духовенства.

Коли померли батьки св. Миколая, залишили йому
багату спадщину. Та св. Миколай знав, що робити з не-
ю. Тайно та щедро роздав він між бідними усе своє
багатство, шукаючи тих, хто найбільше був у потребі.
Його любов і милосердя врятувало багатьох нещас-
них. Своїми молитвами св. Миколай рятував і хворих
людей, утихомирював бурі й навіть воскресив одного
моряка, що впав з корабельної щогли. 

Святий Миколай помер у 342 р. і був похоронений у
соборі міста Мир. Над тілом Святого ставалися чис-
ленні чуда. Щороку пам’ять про чудеса святого
Миколая символічно оживає, коли у його день діти
отримують подарунки. 

В Україні празник святого Миколая це
ще й веселе народне свято. Здавна

святий Миколай для українців — опікун подорожуючих,
мореплавців, купців і ув’язнених. До нього з молитвами
звертаються ті, які опиняються в скрутних життєвих
ситуаціях. І взагалі, день Миколая відзначали в
Україні не тільки пишними празниками, а й справами
милосердя: допомагали бідним, сиротам, вдовам.

День святого Миколая в Пласті відзначуємо тим, що
щось робимо для других. Ваш гурток чи курінь може
підготувати свято Миколая для новацтва, навіть
зробити для них дарунки. 

Празник св. о. Миколая

ДАРУНОК ДЛЯ НОВАЦТВА 

Зробіть дарунок для новацтва і подаруйте кожному новакові і новачці на святі Миколая
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Підготовка дарунку для новацтва — напримір, роблення
шлюфки — може бути частиною гурткових занять. Хтось із
гуртка (або виховник чи хтось із батьків) навчиться як
робити шлюфку. Можна підготовити дошку із інструкціями
(як тут показано). Хтось інший придбає те, що потрібне до
роблення шлюфки, а саме: 

● косички трьох кольорів – жовту, червону і зелену 

● нитку для зв’язування косичок

● зелену тканину для викінчення (seam binding)

● клей (найкраще – glue gun)

1. Зв’яжи ниткою три косички разом

2. Сплети косички в одну косу

3. Зв’яжи три косичнки разом із другого кінця

4. Обріж рівно оба кінці і зведи їх разом

5. Заліпи кожний кінець малим куском зеленої тканини.

6. Обведи кінці одним куском тканини і зліпи їх.

Пиво на Миколая – Цікавим є давній народний
звичай варити пиво “на Миколая”. Впродовж цілого
року право на пивоварення мали тільки пани, та в
день щедрого святого це дозволялося і селянам.

Що ще потрібно підготовити на свято Миколая для
новацтва?
● Домовитися із гніздовими про дату і програму.

● Запросити дорослу особу, щоб грала Миколая. 

● Підготувати сценку (дивись ст. 7). 

● В цій сценці беруть участь новаки і новачки. Про це треба
їх наперід повідомити.

Проєкт до ІІІ-ої проби!
Підготувати дошку із інструкціями як робити
пластову шлюфку — гарний проєкт до ІІІ-ої проби. А
роблення і продаж шлюфок може бути заробітком
для гуртка чи куреня. 
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Заходять двоє ангелів.

Ангел 1 — Слава Богу!
Ангел 2 — Добрий вечір!
Ангел 1— Чи немає тут малечі,
Яка спати не лягає,
Бо Святителя чекає?

Ангел 2 — Ми до вас післанці з неба,
Є у нас така потреба:
Хочем достеменно знати, 
Чи побожні діти в хаті?

Ангел 1— Бо сьогодні день незвичний,
Ходить світом гість величний.
Там, де в душах спокій, рай,
Завітає Миколай!

Ангел 2 — А хати, де злість лютує
І Антипко там панує,
Чудотворець пише в книгу,
Він розтопить в серці кригу.

Антипко — (непомітно підбирається на сцену)
Тут святому нічого робити, 
З цими дітьми буду я дружити!
Я навчу бешкетувати,
Битися, брехати. 
Як малята вередують,
Я від радощів танцюю.
Скачу гопки “гоп-са-са”(показує)
Гетьте, ангелята, тут паную я!

Святий Миколай —
(заходить і наставляє проти Антипка хрест) 
Ні, Антипку, постривай, 
На малят не зазіхай,
Чисті душі малюків
Утікають від гріхів!
Тут зібрались діти чемні
І слова твої даремні. 
Забирайся звідсіля,
Пропади потворо зла!

(Хрестить Антипка і той з вереском утікає).

Бачу: очки любих діточок
Променіють ясним світлом зірочок, 
Тут в серцях живе любов,
Тішуся, що вас знайшов.
Знаю добре, в ряди-годи
Тягне діток на пригоди, (киває пальцем)

Тепер же я вас запитаю:
А хто які молитви знає?
Хто вивчив пісню та вірша,
Хто затанцює гопака?

(Рої декламують, співають чи танцюють)

Святий Миколай —
Спасибі, добре потрудились,
Та, мабуть, уже втомились?
Старались, діти, щосили,
То й винагороду заслужили.
Агов, мої любі ангелята,
Ходіть-но, будете  допомагати.
Кожному дамо в дарунок 
З неба чарівний пакунок.

Роздають подарунки.

Святий Миколай —
А тепер прощавайте, маленькі,
Будьте приязні, чемненькі,
Господа не забувайте,
І мене на другий рік чекайте!

З піснею (“O хто, хто Миколая любить”) Святий Миколай 

та ангели виходять. 

ГІСТЬ ІЗ НЕБА
Персонажі: Два ангели, Антипко, св. о. Миколай

Тут коротка сценка на свято Миколая. Треба пам’ятати, що за українським звичаєм, до
постаті святого Миколая ставиться із повагою, бо він — епископ і все появляється в ризах
епископа. Його ролю повинна грати доросла особа. В цій сценці також беруть участь присутні
новацькі рої. Потрібно, щоб кожний новацький рій наперед підготував якусь точку — пісню, вірш
або танець. На кінець, св.мМиколай роздає дарунки, які зробили юнаки і юначки.

св.о.МИКОЛАЙ

Жезл—
показує, що
епископ, пастир
свого стада.

Митра — пригадує
терновий вінець на
голові Христа.

Набердник –
символізує
духовний меч

Саккос — одежа
примирення і
покаяння.

Омофор — одежа,
яка відзначає
єпископа і відрізняє
від інших
священнослужителів


