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День Святого Миколая — свято добра, душевного тепла, родин
ного єднання. Тож радимо провести його в затишній домашній ат
мосфері, без зайвого офіціозу, наприклад, у форматі піжамної вечір
ки після денного сну. Враховуючи, що це свято передує новорічному,
вдала ідея — задіяти старших дітей і запропонувати їм показати ма
лятам виступи, які вони готують — таночок, пісню, сценку. Таке спіль
не дійство подарує всім безліч позитивних емоцій.
Дійові особи: Кіт-діджей, Лінь, Святий Миколай (дорослі); діти
в піжамах (діти молодшого і середнього дошкільного віку); зірочки,
Сова, Кажан, Їжак (діти старшого дошкільного віку).
Декорації: святково прикрашена музична зала, пакунки-гостин
ці, панно “Зіркове небо”.
Атрибути: “чарівна паличка” Ліні, посох Святого Миколая, по два
ліхтарики для зірочок, музичні диски для діджея, декоративні по
душки (за кількістю дітей).

Запрошення до казки
Діти, одягнені в піжами, з подушками в руках заходять до музичної
зали, сідають півколом на подушки.
Звучить “Тема мрії” А. Рибникова з кінофільму “Гагарін. Перший
у космосі”, вибігають зірочки.

Зірочки виконують “Танок з ліх
тариками” (див. додаток) і йдуть.
Виходять діти з подушками.

— Та невже він завітає,
А ми будем спати?
— Пропоную не лягати,
Миколая зустрічати,
Ще й вечірку у піжамах
На честь свята влаштувати!
Діти радіють, підстрибують, підкидають подушки, виконують “Та
нець з подушками” (див. додаток).

Зірочки (по черзі)
Ми, зірочки яскраві,
Спустилися з небес,
Всіх просимо ласкаво
На вечір із чудес!

Чари Ліні
Звучить “Соната №14” (“Місяч
на”) Л. Бетховена. Непомітно для дітей заходить Лінь.

Лінь
Миколая тут чекають?
Ще й танцюють та співають?
Я, як Лінь, скажу вам певно:
Вся затія ця — даремна,

Мелодія чудова
Лунає тут і там.
У нічку цю святкову
Не спиться діточкам!
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Діти (по черзі)
Миколая з нетерпінням
Діти всі чекають,
У віконечко надвечір
Разом виглядають.
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