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Від редакції.

Діти одразу ж поцікавляться: а що означає слово “Покотьоло”?
Спитайте своїх дідусів, як вони грались, коли не було в них ні велосипедів, ні 

роликів, ні скейт-бордів? Вони катали коліщатко, частіше всього це був старий 
залізний обід від воза, який чіплявся за особливий залізний прут. З ним можна було 
бігати і весело котити поперед себе. Оце таке покотьоло.

А колись ви дивилися в морозний день проти сонця? Коли вітерець здіймає 
легкий сніжок і утворює такі собі золоті вихори, ніби крутить кола з тих невагомих 
часточок паморозі?

Тобто, покотьоло – це те, що котиться, коло, одвічне коло життя, яке починається, 
закінчується і починається знову. Початок життя – це велика таїна, яка уособлена 
для нас у святі Різдва Христового, народженні нового світу, нового року, нових 
сподівань та надій.

Колись давно в містах і селах України ходили на зимові свята веселі ватаги дітей 
та молоді з колядками, щедрівками та посіванням. Колядники приносили в кожну хату 
гарний настрій, щирі усмішки, дотепні вистави, добрі побажання. Залишки цього 
дійства збереглися і до нашого часу, але далеко не в повному обсязі. Багато дітей 
зовсім не проти в святкові різдвяні дні поколядувати та пощедрувати, аби отримати 
доброго гостинця. В цій книзі ви знайдете багато текстів, які збереглися до нашого 
часу якраз на цей випадок. Всі вони виділені курсивом.

Новорічні свята починаються з 19 грудня, від “Святого Миколая”. За давніх 
часів в Україні подарунки дітям приносив Святий Миколай, розкладаючи їх вночі 
під подушки. Тому і звертались до нього діти зі своїми проханнями та молитвами. 
Щедрівки співалися під Новий Рік з побажаннями щастя, здоров’я, достатку та 
злагоди в родині. Колядки – на Різдво, сповіщаючи про народження Божого Сина. На 
13 січня (старий Новий Рік) випадає свято “Василя та Маланки”, яке святкувалось 
весело, з перевдяганнями та дотепними сценами. В усіх різдвяних святах брав 
участь “Вертеп”. Це вистава, у якій традиційні персонажі (Ангел, Чорт, Цар Ірод, 
Смерть, Солоха та ін.) розігрували різні сцени за мотивами біблійних оповідань 
про народження Ісуса Христа.

В нашій книзі ви знайдете і гарні новорічні вірші, і найбільш уживані колядки 
та щедрівки. Вірші можна вивчити напам’ять і розповідати в школі і вдома, а можна 
скористатися нотним додатком і вивчити мелодії до літературного тексту. Нехай 
дорослі пограють дітям на фортепіано або на баяні вміщений тут нотний супровід, 
розучать з ними ці яскраві поетичні тексти, колядки та щедрівки. А якщо діти теж 
уміють грати на цих інструментах, то нехай пограють дорослим (при цьому не 
обов’язково грати всі ноти, які вміщені на лінійках, достатньо вивчити лише мелодію), 
і всі разом нехай співають в ці веселі Різдвяні дні, щоб було і святково, і урочисто.

А ще за традицією ви повинні мати найкращу, найгарнішу зірку, яка своїм яскравим 
промінням буде осявати вам шлях до таких бажаних, таких заповітних ваших мрій.

Щасливого вам Різдва!
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Деякі рекомендації до сценічного втілення
літературно-музичного сценарію “Золоте покотьоло”

У виставі можуть брати участь діти середнього шкільного віку (10–12 років), деякі 
персонажі, такі як Морозенко, Господинька, можуть бути молодшими, а Сніговик та 
Господар, трохи старшими.

Хореографічний ансамбль може бути не дуже численним та відтворювати в 
основному дитячі хороводи біля новорічної ялинки. Для повного втілення авторського 
задуму бажано мати дві вокальні групи: одна, більша за складом, буде весь час 
знаходитись на сцені і може супроводжувати виступ хореографічного ансамблю, 
друга буде з’являтися у вигляді гурту колядників із зіркою. Цей гурт буде виходити на 
сцену, потім заходити і знов з’являтися відповідно до сценарію. Морозенко, Господар, 
Господинька та інші персонажі беруть участь у виставі зі своїми текстами тоді, коли 
це передбачено сценарієм.

В той час, коли йдуть масові сцени, всі діючі особи не повинні стояти осторонь, 
а мають долучатися до загального дійства. Вони можуть і підтанцьовувати, і 
підспівувати, і брати участь у вертепних сценах. Головне, щоб це було влучно і 
дотепно. Тут є можливість для творчої імпровізації та цікавих знахідок.

Музичний супровід може виконуватись на фортепіано або на баяні. Для народних 
щедрівок та колядок, тексти яких виділені у книзі курсивом, теж пропонується 
акомпанемент, але вони можуть виконуватись і без супроводу.

Після гучної, веселої фінальної сцени “Від’їзд”, коли всі головні діючі особи 
залишають сцену, особливу увагу треба приділити заключному хору “Тиха ніч”. Нехай 
світло стане менш яскравим, а хористи заспівають тихо, ніжно та дуже обережно, 
нібито боячись збудити дитину. Таке закінчення вистави залишить по собі приємні 
враження та гарний, замріяний настрій у глядачів.

Можна вивчити повністю всю композицію і виступити з нею на святкуванні Нового 
року та Різдва, долучивши до виступу і хор, і оркестр, і солістів, і хореографічний 
ансамбль, адже поряд з вокальними номерами тут є інструментальні вставки, які своєю 
яскравою, ритмічною музикою будуть чудовим супроводом до виступу танцюристів. 
До інсценування вертепних сцен можна долучити ляльковий театр. Ляльки будуть 
показувати виставу, пов’язану з народженням Ісуса Христа. Це такі відомі події, як 
втеча від царя Ірода, перебування у стайні разом з коровами та вівцями, прибуття 
трьох царів з дарами тощо. Можна також вивчити окремі номери, колядки та щедрівки 
для поздоровлення своїх друзів і рідних.
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ЗОЛОТЕ ПОКОТЬОЛО
(літературно-музична різдвяна композиція)

муз. Є. Досенка
вірші Б. Списаренка

Учасники: Морозенко (хлопчик),
Господинька (дівчинка), Господар, Сніговик, Снігуронька.

Мішаний дитячий хор, гурт колядників, музичний супровід
(або фонограма).

Дія відбувається на галявині, біля святково вбраної ялинки. Віддалік, біля 
засніжених хатинок, видно дитячий гурт із санчатами. 

Ой, хурделице! 
(Музичний супровід №1)

Хор: Ой, хурделице!
Сніг біленький стелеться...
Зграйки діток на горі –
Мов червоні снігурі.

Гурт підстрибує,
Холод вуха сіпає.
Ми в коло зійшлись, 
Подаруночки знайшлись.

А чий ніс морквяний?
Сніговик стоїть рум’яний, 
Cипле іскри-порошу 
На Снігуроньку хорошу.

А сонце сміється,
Бо мороз не піддається!
Завірюха мете –
Покотьоло золоте...
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