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Різдвяна вистава у 3-х діях «Подарунок для Ісуса»

ДІЙОВІ ОСОБИ:
1. Будинок: проживають бабуся і онук, приходить до них дівчинка.
2. Будинок: проживають мама з дочкою,
приходить хлопчик.
3. Будинок: проживають мама з сином, до
них приходить сирітка.
4. Будинок: проживають мама з дочкою,
приходить хлопчик.
(Ролі дорослих грають вчителі, інших – діти.
В залежності від кількості дітей, можна
змінювати кількість тих дітей, які приходять
у будиночки).
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ДІЯ

1

Проходить святкове заняття у недільній школі (група дітей віком від 6 років).
Діти згадують різдвяну історію, співають, грають в ігри. На закінчення уроку
вчитель каже:
ВЧИТЕЛЬ: Отже пам’ятаймо, діти, що Різдво — це народження

Ісуса. Подарунки треба дарувати Йому. Ви йдете
на канікули. Тому вам домашнє завдання: приготувати і подарувати подарунок Ісусові. І нехай
ваші щирі люблячі сердечка підкажуть вам, який
саме подарунок ви можете подарувати Новонародженому Цареві. А після канікул, коли ми знову
зустрінемося, ви розповісте всім нам про свої подарунки для Ісуса.
Дзвенить дзвінок. Вчитель прощається з дітьми.
(Мами отримують дуже великий сюрприз. Вони чекали виступу, бо про щось здогадувалися, а тут їм кажуть «До зустрічі»).
ВЧИТЕЛЬ: А тепер всі гарнесенько посідали і уявили, що вже

почалися канікули…

ДІЯ

2

Герої займають місця в будиночках, готуються до Різдва. Звучить різдвяна
музика.
А ВТОР: Настали

канікули. Давайте подивимося, що
відбувалося під час канікул у деяких будинках.

ДІМ 1
Бабуся з онуком
БА БУСЯ: Знову настало Різдво, онучку. Це — гарне свято, осо-

бливе, тому й святкувати його треба по-особливому.
Ми з тобою приготуємося, та й для відпочинку час
залишиться.
ОНУК: (Вирішує, що ж він може подарувати Ісусові) Бабусю,

у недільній школі нам сказали, що подарунки треба
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дарувати Ісусові. Що б придумати? О, я дістану
гроші зі своєї скарбнички, ми купимо продукти,
а тебе попрошу допомогти спекти смачний пиріг.
(Поки розгортатимуться події в другому домі, в першому герой займається випічкою
пирога: місить тісто, розкатує його тощо).
А ВТОР: А в цей час у іншому домі…

ДІМ 2
ДІВЧИНК А: Мамо, ми не приготували подарунка для Ісуса. Що

можна Йому подарувати?
М А М А: Ой, навіть не знаю. Подумай поки, а я приготую чай

і ми подумаємо разом.
(Поки події відбуваються в першому домі, в другому накривають на стіл).
А ВТОР: А в цей час перший дім наповнився запахом свіжого

пирога…

ДІМ 1
Х ЛОПЧИК: Гарний та запашний пиріг вийшов у нас. Гарний

подарунок!
(Стук у двері, бабуся відчиняє).
ДІВЧИНК А: Добрий вечір! Із Різдвом вас вітаю!
Х ЛОПЧИК І БА БУСЯ: Добрий вечір. І тебе — зі святом.
ДІВЧИНК А: Я проходила повз ваші вікна, у вас так смачно пахне,

а я така голодна. І дома нічого їсти. Вирішила до вас
зайти на вогник. Можливо, ви пригостите мене. Бо
я вже сил не маю йти далі. (Пригощають гостю чаєм,
печивом. Дівчинка дякує, збирається йти далі).
БА БУСЯ І Х ЛОПЧИК: (Порадившись між собою): А ось тобі пиріг. Бери весь

та й біжи додому, пригости всіх.
ДІВЧИНК А: Дякую! Нехай благословить вас Господь! До поба-

чення. (Виходить).
Х ЛОПЧИК: Добре, що ми змогли пригостити пирогом цю

дівчинку. Але… у нас знову немає подарунка
для Ісуса. Бабусю, пішли до мене в кімнату. Можливо, знайдемо, що подарувати Ісусові. (Виходять.
Поки події знову відбуватимуться в другому домі, в перший приходить інша сім’я, прибирають, готуються
до Різдва).
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А ВТОР: А в другому домі все було готове до чаювання. Палає

вогонь в печі.
ДІВЧИНК А: То що, мамо, можна приготувати в подарунок Ісусові?

(Стук у двері. Заходить хлопчик).
Х ЛОПЧИК: Вибачте, я побачив світло у вашому віконці. Чи не до-

зволите зігрітися біля вашої печі, я так змерз?..
М А М А: Бідолашний! Ну, звичайно! Вмощуйся зручніше.

Піч наша гаряча і чай у нас гарячий. (Пригощають
гостя).
Х ЛОПЧИК: Я так змерз. Ось тільки зігріюся і знову вирушу

в путь. Спасибі за вашу доброту.
ДІВЧИНК А: Ну що ти, як ми можемо не допомогти тобі, тим

більше у таке велике свято — Різдво Христове.
М А М А: А ти знаєш, що це за свято?
Х ЛОПЧИК: Не дуже добре. Чув дещо.
М А М А: Це свято народження Ісуса Христа, Спасителя світу.

Він народився багато років тому і прийшов у цей
світ, щоб спасти людей від гріхів. Проживши
безгрішне життя, Він пішов заради нас на хресну
смерть і на третій день воскрес.
Х ЛОПЧИК: Чудово! Я розповідатиму про це всім людям. Дякую,

господарі, що зігріли мене. Прощавайте, мені час
вже йти.
М А М А І ДІВЧИНК А: Нехай

Господь
виходить).

благословить

тебе!

(Хлопчик

ДІВЧИНК А: Мамо, давай занесемо посуд на кухню. Я митиму, і

ми разом будемо думати, що ж я подарую Христу.
(Забирають посуд, виходять. Поки увага переключиться на інший дім, в цьому нова сім’я готується
до Різдва).
А ВТОР: До Різдва готувалися ще в одному домі…

ДІМ 3
Звучить Різдвяна музика.
Х ЛОПЧИК: (Герой вирішує, що подарувати Ісусові) Зараз зима, хо-

лодно, я подарую Ісусові свої теплі рукавички та
шарфик. (Дістає їх, роздивляється: «Так, я думаю, буде
гарний подарунок») (До мами:) Мамо, можна я подарую Ісусові шарфик і рукавички? Адже на вулиці
зима і дуже холодно. (Мама пригортає дитину
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до себе).
М А М А: Так, звісно, можеш подарувати.

(Чують стук у двері).
М А М А: (Відкривши двері) Заходь. Хто це до нас прийшов?
СИРІТК А: Добрий вечір! Зі святом вас! Я дуже змерзла. Можна

у вас погрітися?
М А М А: Так, звичайно, сідай ближче до вогню. Синку

(звертається до хлопчика), налий нашій гості чаю.
СИРІТК А: (Зігрівшись) Дякую вам дуже, мені пора йти далі.

Я вже зігрілася у вас, але мене чекає тітка.
Х ЛОПЧИК: У мене є для тебе подарунок. (Дарує шарфик та

рукавички).
СИРІТК А: Ой, дякую! Тепер я вже зможу дійти до своєї тітки і

не змерзнути по дорозі… Нехай благословить вас
Господь! До побачення! (Дівчинка виходить).
Х ЛОПЧИК: Що ж, мамо, давай разом подумаємо, який інший

подарунок я можу зробити Ісусові.
А ВТОР: В цей самий час різдвяні події відбувалися ще в одно-

му домі…

ДІМ 4
ДІВЧИНК А: Я не знаю, що подарувати Ісусові. Мамо, допоможи

мені, будь ласка.
М А М А: Найкращий подарунок для Ісуса — серце людини.

Господь радіє, коли люди довіряють Йому своє
життя.
ДІВЧИНК А: Але ж нам сказали в школі, що ми можемо зробити

подарунок Ісусові на Різдво. Невже вчителька мала
на увазі моє серце?
(Лунає стук у двері).
ДІВЧИНК А: (Відчиняє двері). Заходь, хлопчику, зі святом тебе!
Х ЛОПЧИК: Дякую, і вас зі святом! Вибачте, що потурбував вас.

Я був у лікарні у хворої бабусі, а по дорозі додому так змерз, що вирішив зайти до вас погрітися.
Дозволите?
М А М А: Так, заходь, грійся. І не дивно, що ти так змерз. Чому

ти взутий в такі легенькі туфлі? Адже на вулиці
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зима! (Наливають чай, пригощають гостя).
Х ЛОПЧИК: Так, зима. Але, на жаль, у мене немає іншого взуття.

Наша сім’я небагата. А мої чобітки порвалися так,
що навіть відремонтувати неможливо.
ДІВЧИНК А: (Кличе до себе маму, шепочеться, виходить і приносить

чобітки) Ось, це тобі подарунок на Різдво! А я ще
зможу походити в старих. Тобі вони потрібніші.
Х ЛОПЧИК: Дякую! (Перезувається). Я побіжу тоді, мене чекають

дома. Гарного Різдва! (Виходить).
А ВТОР: Канікули закінчилися. В недільній школі знову про-

лунав дзвінок.

ДІЯ

3

ВЧИТЕЛЬ: Доброго дня, дорогі діти. Рада вітати вас знову

в нашій школі.
ДІТИ: Доброго дня! Ми також раді, що канікули

закінчилися.
ВЧИТЕЛЬ: А чи виконали ви домашнє завдання? Чи подарували

подарунки Ісусові?
ДІТИ: Ні! Не виконали.
ВЧИТЕЛЬ: Розкажіть, будь ласка, що відбувалося на Різдво у ва-

шому домі?
ОНУК: Ми з бабусею спекли пиріг Ісусові в подарунок. Але

до нас прийшла дівчинка. Вона була дуже голодна
і дома у неї не було їжі, то я вирішив подарувати
пиріг їй.
ДІВЧИНК А: А до нас хлопчик заходив. Ми його зігріли, чаєм

напоїли. А подарунка Ісусові я так і не придумала.
Х ЛОПЧИК: Я приготував Ісусові шарфик і рукавички, але до нас

прийшла дівчинка-сирітка. Вона так змерзла, що
я вирішив подарувати ці речі їй.
ДІВЧИНК А: А до нас хлопчик заходив. Він був так погано взутий,

що зовсім змерз. Тож я просто подарувала йому
свої нові чобітки, а сама вирішила ще в старих
походити.
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ВЧИТЕЛЬ: То

ви всі вважаєте, що подарунків Ісусові
не подарували?

ДІТИ: Так. Не подарували.
ВЧИТЕЛЬ: Я хочу зачитати вам дещо з Біблії. В Євангелії від

Матвія 25:35,40 написано:
«Бо Я голодував був — і ви нагодували Мене, прагнув — і ви напоїли Мене,
мандрівником Я був — і Мене прийняли ви. Був нагий — і Мене зодягли ви…
„Поправді кажу вам: що тільки вчинили ви одному з найменших братів Моїх
цих, — те Мені ви вчинили“».
Тому на підставі Біблії можу запевнити вас, що ви виконали домашнє завдання і зробили гарні подарунки Ісусові, коли допомогли тим подорожнім,
які заходили до вас. Бажаю вам, щоб не тільки у свято Різдва, але й завжди ви
готові були допомогти ближньому.
Всі разом співають різдвяну пісню.
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