
1 

 

Сценарий за Коледно 
тържество 

Звучи „Тиха нощ,свята нощ” 

Дете:         Добър вечер скъпи гости! 

                         Ний ви носим блага вест: 

                          Светъл празник е настанал –  

                          Коледа е днес! 

 

Дете:       Баба питка ще омеси, 

                      ще и сложи и пара. 

                     Свещ ще пламне и с тамян  

                       масата ще прекадя. 

 

Дете:      Вино ще налее тя, 

                      боб, сарми ще сложи.  

                     И молитва в знак смирен 

                     Господа ще каже. 

 

Дете:   А послушните деца 

                     песен ще изпеят 

                     и елхата у дома  

                      весело ще грее! 

Песен …………………  

Дете:На Бъдни вечер в огнището се слага дебел дънер - бъдник, който се намазва с миро и 

гори цяла нощ . 

Дете: На трапезата се слага  само това, което е родила земята - фасул, пълнени чушки и 

сърми, тиквеник и зелник, питка с паричка, ошав, орехи  и плодове, червено вино.Това е 

последният ден от Коледните пости. 

На трапезата се слагат 7, 9 или 12 ястия. Това е така, защото дните от седмицата са 7,  майката 

носи чедото си 9 месеца, преди да се роди, а 12 са месеците в годината. 
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Дете: На софрата се слага икона на Богородица и най- напред пред нея се слага от питката и 

ястията , които не се раздигат след вечерята и стоят цяла нощ.  След това всеки получава парче 

от питката, като пръв е най- възрастният, а накрая – най-малкият. 

 

Дете: Един от най- хубавите обичаи на Бъдни вечер и Коледа е коледуването. Коледари 

са само момчета. Те ходят от къща на къща и пеят песни за здраве и берекет.  

Или 

 Сбрали са се днес другари, 

    тази вечер - коледари 

    всеки дом да посетят 

    мир, надежда да дарят. 

Излизат Коледарите. 

К1:         Ни сме рано ранили, ни сме късно къснили – 

               тъкмо навреме тръгнали, в ранни нощи полунощи! 

 

К2:       Тъмни сме друми тъпкали, дълбоки доли минавали, 

               дренови криваци чупили, дорде на порти стигнахме 

               на тез добри стопани. 

К3 :      Ой, коладе, мой коладе!  

         За да има догодина, догодина до амина. 

         Кажете дружина “Да бъде”! 

 

    Всички: Да бъде! 

 

К4:      Ой, Коладе, мой Коладе! Тебе пеем, Бога славим! 

             Колко звезди в ясно небе,Толкоз здраве в таз дружина, 

К5:      Колко здравец по планина,Толкоз здраве в тая къща! 
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            За да има догодина,Догодина, до амина! 

            Кажете, дружина, да бъде 

       ВСИЧКИ: ДА БЪДЕ! 

 

К6:   Да ви дари Господ здраве и живот, 

           късмет и берекет; добри волове,  

        добри коньове, добри синове, 

            стада  овци, стада кози!  

 

К7:    Бог да дари наш стопанина, 

             да излезе на висока дела,  

            дека се дели сребро и злато, мед и масло! 

 

К8:   Да са здрави и силни момците,  

            момците, още момите! 

            Кажете, дружина, да бъде! 

 

ВСИЧКИ: ДА БЪДЕ! 

 

К9 :       Коледо, Коледо, 

             златни свещи, пълни пещи, 

 сладки питички горещи, 

 скоро слагайте софрата, 

 че да дойдат всички гости по земята.  

К10:  Коледо, Коледо, 
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             Господ всичко ни изпрати, 

            за да няма таз нощ  

            нийде бедни и богати! 

 

К11:Бог да дава  вкъщи слава - 

            дни честити,чиста съвест!        

           Дар в полето,дар в сърцето - 

           добра мисъл,мир и милост! 

          Изпяват песента „Коладе ладе” . 

К12: Ой ви, момци коледари, чака ни дълъг път! Да тръгваме! 

         Излизат 

 

Дете:Живеят дните в дом  със седем стълби вити. 

Той седмица се казва. Там живеят дружно дните. 

И седмицата има дом на четири етажа. 

Той месец се нарича – щом не знаеш, ще ти кажа. 

 

 Дете:А месеците? В дом те спят с дванадесет комина 

До него води дълъг път и казва се година. 

 Годината? Нима сама живее в къща стара? 

Не, тя живее у дома, по-точно – в календара! 

 

Дете:Една година отброява последните си часове  

и новата се появява и с радост всеки я зове. 
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Дете: А къде е новата година?                                                                                                                                                  

Как къде е?Тук.Навсякъде е. 

В планините и полята, 

в градовете и в селата; 

на снежинките в балета  

в празника за всички светъл,  

 във елховата украса 
в радостната ни нагласа. 
 

Танц на Снежинките 

 
Всички влизат и се подреждат на сцената.Коледарите от двете 

страни.Снежинките сядат на земята. 

 
Дете: Земята е пречистена и бяла 

затрупана със пухкав сняг 

и сякаш песен празнична запяла  

душите с радост пълни пак. 

 

Дете: Изпращаме една година 

с надежда в новата надничаме, 

дано е цветна като пролетна градина, 

дано с успеха под ръка да тичаме! 

 

Дете: Тъжна искрица трепва в душата 
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 за туй, което старата отнася. 

Дано усмивките не слизат от лицата 

и само радост нека Новата донася! 

 

Всички:Честита Нова година! 

 

 

 

Дете: Да бъде мирна и честита! 

Да бъде спорна и добра! 

Полята да са пълни с жито, 

градините- с плодове, с цветя! 

 

Дете: И нека всички са щастливи, 

и нека да сме малко по- добри! 

Предишната година си отива 

а Новата с надежда ни дари. 

 

Дете: Да бъде много по- добра, успешна 

за целия български народ! 

И нека всички да я срещнем  

с вяра, надежда и любов! 

 

Песен…………………………………………………………. 

 


