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Вступ  

Взимку є чимало свят, яких з нетерпінням чекають дорослі та діти. Цей 

святковий зимовий час розпочинається 19 грудня, коли відзначається 

День Святого Миколая. 

Напередодні цього дня діти згадують усі свої добрі та погані вчинки, а 

також пишуть листи до Святого Миколая. Дорослі ж просто сподіваються 

отримати якийсь подаруночок, адже хоч маленький презент приємно отримати 

кожному. Це довгожданий день року, адже невідомо, що на тебе чекає – 

подарунок, а чи може різочка?! Слухняних діток під подушкою чекають 

гостинці, а от бешкетникам варто задуматися про свою поведінку та чекати в 

подарунок тільки різочку.  

Нині ми пов’язуємо Свято Миколая тільки з подарунками і часто навіть 

не здогадуємося про глибоке релігійне коріння та особливості відзначення 

цього свята нашими предками. Святий Миколай (або Ніколаус) – це реальна 

історична особа - візантійський єпископ, що прославився своєю любов'ю до 

дітей і допомогою бідним.  

 Мета заходів, присвячених Дню Святого Миколая:  

Виховання дітей на основі національної обрядовості прищеплює 

любов до української мови, рідного краю, формує громадянську свідомість 

та виховує естетично розвинену особистість 

Форми і методи проведення заходів  

До Дня Святого Миколаю можуть бути організовані та проведені 

різноманітні культурно-дозвіллєві заходи. Наприклад, тематичні виставки 

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, театралізовані 

концерти, театралізовані видовища, конкурсно-розважальні програми, 

благодійні аукціони, дитячі ранки тощо. Також у рамках вищеназваних заходів 

можна проводити майстер-класи по виготовленню різноманітних іграшок, 

подарунків.  

Взагалі це свято повинно починатися заздалегідь. За тиждень-півтора до 

19-го грудня (або до 6-го, як що це католичено свято Святого Миколая) 

необхідно провести захід з написання телеграм (листівок) Святому Миколаю, 

провести знов-таки майстер-класи з приготування святкових страв, які 

використовуються під час святкування.  

Але саме головне, це проведення, свого роду, роз'яснювальних бесід, в 

яких треба розповісти дітям (да і дорослим теж), що Святий Миколай – це ні 

Дід Мороз і що між ними є велика різниця. 
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Під час святкування, Святого Миколая не треба одягати у костюм Діда 

Мороза, бо костюми мають безліч відмінностей. Єдине в чому є збіг – це в 

бороді – у Святого Миколая вона теж біла та густа, але в той час вона коротка. 

Так що бороду Діда Мороза треба буде підстригти. Далі ми наводимо 

приклади костюмів Святого Миколая. 
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У традиціях цього свята організувати саме солодкий стіл. І особлива 

фішка – печиво у вигляді зірочок, які називають миколайчиками. Підійдуть і 

інші солодощі у формі зірочок, а ще солодощі, які за формою будуть 

нагадувати місяць. Ці символи небесних світил підкреслять, що Микола в цей 

день спускається до нас з небес. 

Щоб свято пройшло весело, звичайно, потрібно організувати дітей і 

провести з ними багато-багато різних конкурсів, ігор. Причому, краще 

віддавати перевагу не складним, інтелектуальним іграм, а веселим і рухомим. 

Типовими для миколаївських веселощів вважаються конкурси на знання 

загадок, прикмет, прислів'їв, приказок і скоромовок. 

У день святого Миколая традиційно використовують в якості призів за 

перемоги в конкурсах та іграх солодощі. І в цьому теж є свій виховний ефект. 

Ця традиція солодких призів навчить дитину цінувати прості радощі і радіти 

малому, що насправді, дуже важливо в житті. 

При написанні сценаріїв заходів до дня Святого Миколая звичайно можна 

у сюжетах використовувати вічну боротьбу добра зі злом, але не треба на боці 

зла використовувати новорічних героїв таких як Баба Яга, Кащик 

Невмирущий, Водяний та ін. Ми постійно повинні пам'ятати, що насамперед 

це релігійне свято і тому сценарії повинні писатися з великою обережністю, з 
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урахуванням почуттів віруючих людей. І головне – мова всіх заходів, які 

присвячені Святому Миколаю повинна бути – українська! 

Історична довідка.  

Існує чимало легенд про добрі справи Святого Ніколауса.  

За старовинним переказами в IV ст. в Італії за часів імператора 

Костянтина в місті Міри жив молодий чоловік на ім’я Микола. Це був рано 

осиротівший син багатої родини. Дізнавшись, що хтось терпить нужду, юнак 

підкладав на поріг або в будинок бідняка гроші або речі, яких тому бракувало.  

Так, одного дня Ніколаус вирішив допомогти трьом сестрам, яких через 

бідність ніхто не хотів брати в дружин. Вночі він кинув їм через трубу комина 

три мішечки із золотими монетами. Після допомоги сестрам, Ніколаус 

продовжував здійснювати підтримку для бідних городян, залишаючись 

непоміченим і дивуючи все місто. Він приносив у домівки іграшки й теплі речі 

для дітей, ліки для хворих. А найголовніше Ніколаус робив це все не для слави, 

а таємно і від усієї душі. Один раз уночі люди захотіли вистежити того, хто ж 

так усім допомагає і були вражені, що ним виявився молодий Миколай. Після 

цього місцеві жителі обрали його своїм єпископом.  

Після смерті єпископа у місті почали відбуватися чудеса: хворі, що 

приходили до його могили зцілювалися, а образ Миколая захищав людей в 

далеких подорожах та життєвих незгодах. Після всіх цих чудес Ніколауса 

долучили до лику святих. 

Існує чимало прикмет, які пов’язані з відзначенням Дня Святого Миколая, 

19 грудня. Так, кажуть, що "якщо на Миколу піде дощ, то буде гарний врожай 

на озимину". А якщо мороз цього дня буде, то городина вродить рясно. У 

народі вважають, що Святий Миколай піклується про мандрівників, водіїв, 

туристів, воїнів. Також святий допомагає у скруті, боронить від стихійного 

лиха. Крім того, саме Миколай – покровитель дітей, молоді і завжди опікується 

їх життям та навчанням.  

Кого охороняє Святий Миколай? 

Вважається, що Святий Миколай охороняє воїнів, мандрівників, моряків, 

торговців, лучників, бідних і сиріт, і, звичайно ж, дітей. 

Всім слухняним хлопчикам і дівчаткам в ніч на 19 грудня Святий 

підкладає під подушку подарунки. У давнину в Україні існував навіть 

особливий звичай "суворості": дуже неслухняним діткам – Бешкетник – 

Микола замість чи крім подарунка підкладав різочку – маленький прутик, для 
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науки за непослух і погану поведінку. Але ця історія, звичайно ж, не про нас і 

наших діток – вони заслужили у Миколи справжнього подарунка. 

Не тільки в Україні, але і в багатьох інших християнських країнах 

прийнято писати Святому Миколаю листи. У цих посланнях діти просять 

здоров’я своїм батькам і родичам і, звичайно ж, описують, який подарунок 

вони хочуть отримати. Такий лист необхідно покласти за віконце і чекати, 

поки Святий отримає його і виконає бажання дитини. 

Причому, щоб написати листа Миколаю, не потрібно неодмінно бути 

дитиною. Дорослі теж можуть дозволити собі пограти в диво. 

Особливі українські традиції святкування свята Святого Миколая  

В Україні здавна були спеціальні традиції на Миколая. Починалося свято 

молебнем у церкві, після якого громада ставила Святому велику свічку, щоб 

він охороняв всіх від бід і встановив мир і справедливість. 

На Київщині господарі, прийшовши з церкви, брали миску зі свяченою 

водою і йшли кропити худобу в хліві, примовляючи: "Святий Миколаю, 

помилуй та збережи нас від усякого лиха!". 

Існувала також традиція святкувати триденні святки на Миколая, на які 

варили пісну кутю і узвар, щоб у наступаючому році був багатий урожай зерна 

і плодів. 

Ще одна красива і мудра традиція була у наших предків – ввечері збирати 

сусідів на трапезу, частування для якої готувалося в складчину. Братчини були 

ритуалом примирення ворогів і прощення всіх образ. Так як в цей час вже 

йшов Різдвяний (він же Пилипів) піст, основними стравами на столі були пісна 

кутя, узвар, пироги та вареники з грибами і капустою та інші пісні смакоту. І, 

звичайно ж, пиво, яке варили спеціально до Дня Святого Миколая з ячменю 

нового врожаю. У Західній Україні існувала традиція до цього свята піч 

спеціальні пісні коржики – миколайчики. 

У господарів в цей день була весела традиція – впрягти кращих коней і 

мчати навколо села – "бо треба ж знати, чи Слизький сніг цього року випав!". 

В давнину на Миколая укладалися договори і угоди, бо всі були впевнені, 

що в цей святий день ніхто не зважитися на обман. А ще зі свята Миколая 

починали працювати ярмарки, де встановлювалася ціна на хліб і борошно. 

Особливо відповідальним свято Миколая був для наречених і їхніх сімей 

– виправляється наряди, діставалися рушники – дівчата чекали сватів. 

Традиційно сватання проходили перед Різдвом і на святки. А для цього, 

починаючи зі свята Миколая молодь влаштовувала вечорниці – свята і 
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посиденьки з піснями і гулянням, під час яких можна як слід один одного 

впізнати. 

У святого Миколая вірили не лише українці – його шанують всі 

християнські народи, але в кожній країні наш Чудотворець називається по-

своєму: Миклаш, Йолупукі, Сент Ніколаус, Санта Клаус, Пер Ноель, Синтер 

Клаас та ін. І не важливо, як до нього звертатися, Святий завжди почує 

молитву про мир і справедливість і прохання про подарунок і щастя. 

Як приготувати миколайчики на День Святого Миколая 

Всі люблять це свято. Воно пахне Дивом, 

добром, милосердям. З захопленням і нетерпінням 

чекають приходу Миколи дітлахи: вранці, 

засунувши руку під подушку, вони знаходять 

невеликі подаруночки, що приніс вночі добрий і 

милосердний Микола Угодник. 

В цей День прийнято також випікати медові пряники або печиво – 

миколайчики (у нас, в Україні, їх називають "Миколайчик"). Тому приготуємо 

для своїх дітей і рідних солодощі для святкового настрою. 

Випікаємо миколайчики 

Готуємо медове тісто для миколайчиків: 

 Півпачки маргарину для випічки поливаємо двома ложками меду; 

 Ставимо на маленький вогник, щоб це багатство розплавилося, 

розчинилося; 

 Поки мед з маргарином перетворюються на текучу рідину, змішуємо 

склянку цукру (можна трохи менше) з двома яйцями; 

 Третє яйце піде на білковий крем для прикраси, щоб жовток не пропадав, 

додаємо його в суміш. Від збільшення яєчної "дози" нічого не зіпсувалося; 

 Збиваємо цукор з яйцями до гарної густої піни; 

 У гарячу маргарин-медову субстанцію додаємо пів чайної ложки соди. 

Прямо на плиті. Інгредієнти вступають в бурхливу реакцію і починають 

пінитися. Так і треба, все чудово; 

 Змішуємо обидві частини воєдино, як тільки пінна маса трохи охолоне 

(інакше яйця можуть зваритися. Але цього не трапиться, якщо ми будемо 

вливати суміш тонкою цівкою і відразу ж помішувати); 

 Додаємо борошна. Щоб вийшло м’яке, але пластичне тісто йде 

приблизно дві склянки. Вимішуємо тісто і "відчуваємо" руками, коли вже 
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вистачить. Зазвичай йде приблизно 2,5 склянки; 

 І місимо. Ніжно, з любов’ю, руками; 

 Дістаємо формочки для печива: Можна взяти стандартні, але щоб 

дійсно вийшли справжні миколайчики, вирізаємо Миколая, ялинку і янголят.  

 Шаблони малюємо самі на картонці. 

 Розкачуємо тісто. Пласт повинен вийти і не тонким, і не товстим: тонкі 

печива виходять сухуватими, а товсті можуть не пропектися. Хоча медове 

тісто як раз цим не страждає. 

 Вирізаємо різні фігурки; 

 Розкладаємо печиво на лист і ставимо в розігріту духовку. Температура 

плити повинна бути близько 200 градусів. Вогонь невеликий: медові печива 

готуються швидко. Їх готовність можна визначити по чудесному запаху, що 

буде по всій квартирі, і по рум’яності. 

Можна на цьому завершити процес, але ж у нас свято. Причому День, 

який несе чудеса. Тому не будемо лінуватися і прикрасимо печиво святково. 

Білок, що залишився збиваємо в міцну піну міксером. Додаємо трохи солі 

– і тоді піна виходить відмінна, "міцна". Потім додаємо цукрову пудру, 

близько третини склянки. Повинна вийти така пухнаста біла хмарка. 

А далі настає період творчості: білкову масу тонким пензликом наносимо 

на готові печива. 

Зустрічайте День святого Миколая радісно, готуйте смачне печиво для 

частування дітей і дорослих. Тим більше, що тепер ви точно знаєте, як 

приготувати миколайчики. 


