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Хто вкрав Різдво?

СНІГОВИК
МИШКА
АНЖИ - ельф, який вкрав Різдво
ХЛОПЧИК
ДІВЧИНКА

СЦЕНА 1
На сцену виходять діти, що беруть участь у виставі. На сцені стоїть
ялинка і Новорічні подарунки. На кожному подарунку - ім’я. Діти
вибігають на сцену. Збоку стоїть пошта Святого Миколая, куди діти
кидають листи перед виставою.

ДІТИ. З Новим Роком! З Новим Роком! З Новим Роком!
ДІВЧИНКА. Як я люблю Новий Рік!
ХЛОПЧИК. Я теж люблю Новий Рік!
ДІВЧИНКА. Найбільше мені подобаються подарунки!
ХЛОПЧИК. А я теж їх дуже люблю!
ДІВЧИНКА. Кожного року Святий Миколай дарує всім-всім дітям чудові
подарунки!
ХЛОПЧИК. А ти вже написала лист Святому Миколаю?
ДІВЧИНКА. Ну, звісно написала! Як же ще Святий Миколай дізнається
про наші бажання, якщо ми не надішлемо листа?  От, дивись!

ДІВЧИНКА дістає лист до Святого Миколая і читає його. Після того, як
прочитала – кидає лист у скриню із бажаннями.

ХЛОПЧИК. А я теж написав! Слухай!

ХЛОПЧИК теж читає свій лист і теж кидає лист у скриню.

ДІВЧИНКА. А що тепер буде з нашими листами?

До дітей вибігає МИШКА.



МИШКА. Як, ви не знаєте?
ХЛОПЧИК. Ні, не знаємо!
МИШКА. Ну тоді, дивіться!

ТАНЕЦЬ МИШОК.

МИШКИ. Ми дістаємо листи зі скрині, а потім даємо їх самому Святому
Миколаю, щоб той обрав подарунки для дітей!
ДІВЧИНКА. Побігли швидше на ковзанку!

ДІТИ і МИШКА убігають.

СЦЕНА 2
На сцені з’являється АНЖИ. Злий ельф хоче вкрасти пошту Святого
Миколая. Раптом помічає глядача.

АНЖИ. Ой! А ви хто такі? І чого тут робите? Подарунки собі хочете? А я
не дам вам подарунків! Я хочу вкрасти листи, щоб Святий Миколай не
виконав нічиї бажання! І навіть не думайте кликати мишок! Все одно ніхто
не допоможе!

АНЖИ краде листи і убігає за сцену.

СЦЕНА 3
На сцену вибігає МИШКА.

МИШКА. Діти, що трапилось? Хтось вкрав листи Святого Миколая? А хто
це був? А куди він побіг? Треба кликати на допомогу! Я сама не впораюсь!
Як ви гадаєте, хто нам допоможе? Звичайно, Сніговик! Давайте кликати
Сніговика! Три-чотири! Сніговик! Сніговик! Сніговик!

СЦЕНА 4

На сцені з’являється СНІГОВИК.



СНІГОВИК. Хо-хо! Сніговик тут, як кликали! Що трапилось, діти?
(Глядачі розповідають, що трапилось) Так-так. Давайте подумаємо, а де ж
можна знайти злого ельфа? Ну звісно у Країні Злих Людей! Ви готові до
подорожі зі мною? Тоді хутчіш у подорож!
МИШКА. А що нам треба взяти?
СНІГОВИК. А от зараз ми і будемо збирати нашу валізу! Діти,
допоможете? Я буду говорити, що є у моєму будинку, а ви мені кажіть –
беремо ми це у подорож чи ні. Готові?

Чи беремо ми мапу?
А може візьмемо і мавпу?
А чи будемо брати лампочку?
А треба нам везти холодильник?
А комп’ютер?
А будемо брати песика і котика?
А навушники?
А дрова?
Спички?
А будемо тягнути шафу?

Так, начебто зібралися. Беремо з собою мапу Чарівного королівства
Святого Миколая і швидше у подорож!

За СНІГОВИКОМ іде МИШКА. Вони разом під музику крокують до
Чарівного королівства Святого Миколая.

СЦЕНА 4
СНІГОВИК і МИШКА підходять до воріт до Країни Злих Людей.

МИШКА. Ой, дивіться, що це?
СНІГОВИК. Невже це ворота?
МИШКА. Точно, ворота.
СНІГОВИК. Це ворота у Країну Злих Людей. Так, я бачу! Щоб потрапити
всередину, треба правильно відповісти на три запитання про Різдво.
МИШКА. А як же нам відгадати?
СНІГОВИК. Діти, допоможете нам?



Питання перше: хто приносить подарунки під ялинку?
Питання друге: який транспортний засіб має Святий Миколай?
Питання третє: як Святий Миколай виготовляє подарунки?

Ура! Ми відповіли правильно! Давайте скоріш заходити!

СЦЕНА 5
СНІГОВИК і МИШКА прийшли до Країни Злих Людей. На сцену виходить
АНЖИ, який розкриває мішок із листами і починає їх читати.

АНЖИ. Так-так! Що у нас тут? Ага! Хочу веселого Нового року і
пухнастого котика! Ха-ха! Не буде ні веселого Нового Року ні котика! Я
цей лист рву!
СНІГОВИК. Ні! Зупинись! Не роби цього!
АНЖИ. Ха! Чому це? Як ви мене знайшли?
СНІГОВИК. У кожної дитини обов’язково має бути веселий Новий Рік і
подарунок. Правда, діти?
АНЖИ. Ха, а от і ні! Мені ніхто ніколи не дарував подарунків, а значить і я
всім зіпсую Новий Рік!
СНІГОВИК. Друзі, а давайте пограємо з ельфом Анжи? Може він стане
добрим і поверне нам всі листи?
АНЖИ. Ні! Даже не пробуйте!
СНІГОВИК. Давайте всі разом посміємося!

Діти сміються.

СНІГОВИК. А тепер поплескаємо!

Діти плескають.

СНІГОВИК. А тепер сміємося і плескаємо!

АНЖИ втримувався від того, щоб засміятися, але все ж таки розсміявся.

СНІГОВИК. Дивіться! Анжи засміявся! Ти все ж таки добрий ельф.
АНЖИ. За те, що ви зі мною пограли, я повертаю всі листи Святому
Миколаю! Веселого Нового Року!



АНЖИ йде.

СНІГОВИК. Чекай, не йди, залишайся з нами! Всі разом будемо
святкувати!
АНЖИ. Діти, а можна?
ГЛЯДАЧІ. Так!
АНЖИ. Ну тоді я залишаюсь!
СНІГОВИК. Ура!

ФІНАЛЬНИЙ ТАНЕЦЬ


