


День Святого Миколая – особливе свято. Всі його чекають з

нетерпінням, щоб попросити здійснення своїх найзаповітніших мрій,

бо кожен знає, що він за свого життя був добродієм для християн,

отож і сьогодні він може подати нам руку в біді, або в радощах. З

особливим нетерпінням чекають на день пам'яті цього доброго

святителя діти, бо для них – це свято веселощів та подарунків.



Бібліотека УДПУ імені Павла Тичини багатогранна та

всеохоплююча, наповнена різноманітними

цікавинками.

Пропонуємо Вашій увазі книги виховних заходів, в

яких Ви зможете знайти цікаві ідеї для святкування

Дня Святого Миколая.



Святитель Миколай вважається захисником

бідних, скривджених та несправедливо засуджених.



Коли він був маленьким хлопчиком,

у нього було все. Виходячи зі свого

маєтку, він грався з бідними дітьми і

бачив у яких темних хатах вони

живуть та сплять на глиняних

долівках. Йому було дуже боляче від

почутого і побаченого. Увечері, щоб не

побачили слуги, він пробирався в

комору, набирав у торбину борошна,

пляшечку олії, яблук, нові шкарпетки

і все складав у мішок. А коли слуги

поснули, він виходив і клав тихенько

мішок біля будинку свого друга. Ніхто і

не здогадувався, хто це робить.





За легендою Святий Миколай живе у

Раю, на небесах, і раз у рік спускається

на землю, щоб прийти до діток і

принести їм дарунки за хороше

навчання, чемну поведінку, повагу до

батьків та старших людей.



Вважається, якщо у цей день загадати

найзаповітніше бажання, то воно обов'язково

здійсниться. Саме тому, діти щороку пишуть

бажання Святому Миколаю у своїх листах.





Існують різні традиції та легенди на День Святого Миколая. Одна із

найбільш відомих говорить про те, що Святий Миколай сам у зовсім

юному віці осиротів, тому став покровителем усіх сиріт. Тож з часів

Незалежності України, відродилась традиція святкувати цей день,

вітаючи сиріт у дитячих будинках. Тому 19 грудня люди, які хочуть

наслідувати приклад благородного святого, йдуть до дитячих

будинків, влаштовують дітлахам свято, ставлячи вистави, а також

дарують подарунки.






