«РОЗПОВІДЬ
ОВЕЧКИ
І ВІСЛЮКА»
Сценарій різдвяної вистави

Автор:
Оксана Коломійчук,
Перша баптистська
церква м. Житомир

Сценарій різдвяної вистави «Розповідь овечки і віслюка»

Сцена: прикрашена ялинка, збоку стоїть ширма для лялькового театру, перед ширмою оформлена декорація різдвяних ясел
з маленьким Ісусом, Марією, Йосипом.
ВЕДУЧИЙ: Доброго дня, любі діти, шановні батьки та гості.

Швидко минув рік і знову прийшла пора святкувати особливе свято — свято Різдва Христового,
свято народження нашого Спасителя Ісуса Христа.
Тому давайте почнемо нашу зустріч із молитви.
Молитва.
Зараз запрошую всіх дітей заспівати пісню.
(Під час співу, майже в кінці пісні, раптом долинають звуки
«іа-іа» та «бе-е-е»).
ВЕДУЧИЙ: Не зрозумів, хто це співає таку цікаву пісню, зовсім

не схожу на нашу? (Знову долинають звуки «іа-іа»
та «бе-е-е», і над ширмою з’являються лялькові
віслючок та овечка).
ВІСЛЮЧОК: Ой, Овечко, де це ми? Що тут відбувається?
ОВЕЧК А: Не знаю, всі такі гарні, веселі. Це, мабуть, якесь

свято. Давай-но привітаємося і запитаємо у дітей.
ВІСЛЮЧОК І ОВЕЧК А: Добрий день! Добрий день!
ВЕДУЧИЙ: Давайте всі разом привітаємося з нашими гостями.
ВСІ РАЗОМ: Добрий день!
ВІСЛЮЧОК: Скажіть, будь ласка, а що ви святкуєте?
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ОВЕЧК А: Так, скажіть нам.
ВЕДУЧИЙ: Дітки, давайте всі разом скажемо гостям, що ж ми

святкуємо сьогодні.
ВСІ РАЗОМ: День народження Ісуса.
ВІСЛЮЧОК: День народження Ісуса?
ОВЕЧК А: День народження Ісуса! Це ж чудово! Я знаю багато

цікавого про це свято і можу вам розповісти, що ж
я бачила.
ВІСЛЮЧОК: Ні, це я бачив багато цікавого і можу вам

розповісти.
ОВЕЧК А: Ні, я краще знаю!
ВІСЛЮЧОК: Ні,я!
ВЕДУЧИЙ: Ой, тільки не сваріться. А може, ви разом розповісте

нам різдвяну історію?
ВІСЛЮЧОК, ОВЕЧК А: Так, так, разом!
ВЕДУЧИЙ: То ж давайте ми влаштуємося зручненько і уважно

послухаємо, що ж хочуть розповісти нам наші
гості.
ВІСЛЮЧОК: Все відбувалося дуже і дуже давно. Пам’ятаю, Марія

з Йосипом розмовляли про те, як до Марії приходив ангел Божий і повідомив про народження Ісуса,
та про те, що уві сні ангел підтвердив Йосипові,
що це народиться Божий Син. Марія і Йосип дуже
любили Бога і довіряли Йому. Пам’ятаю той день,
коли Йосип із Марією почали збиратися в дорогу.
Їм потрібно було поїхати у місто Вифлеєм, щоб їх
там записали. Ну, розумієте, буває, що всіх людей
рахують і записують. От я і повіз Марію у Вифлеєм.
Йосип допомагав їй, бо дорога була довга і важка,
а Марії прийшов час народжувати Дитинку. Коли
ми прийшли у Вифлеєм,то всі разом залишилися
у хліву, бо іншого місця для Марії та Йосипа
не знайшлося. Настала ніч, і саме тоді у хліву народився маленький Ісус — Спаситель світу.
(Звучить пісня «Тихая ніч». Під час звучання пісні всім дітям
класу на голову одягаються смужки паперу з прикріпленими
до них масками овечок).
ОВЕЧК А: Я пам’ятаю ту ніч. Ми, як завжди, великою отарою

паслися на полі. Нас доглядали пастухи, ми гралися,
насолоджувалися соковитою травичкою і теплом
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нічного повітря. ( Виходять всі дітки-«овечки», хаотично бігають та співають пісню «Я — маленькая овечка»). Зовсім пізньої ночі ми полягали спати. (Діти
сіли на свої місця.) Я чомусь не могла заснути. Біля
вогню зібралися наші пастухи. Аж раптом коло них
з’явився Ангол Господній і промовив до пастухів
(над ширмою з’являється ангел ( у нас, наприклад, можливо перекинути через світильник нитку і підняти на ній
паперового ангела) і проголошує: «Не лякайтесь, бо
я ось благовіщу вам радість велику, що станеться
людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, Який є Христос Господь.
А ось вам ознака: Дитину сповиту ви знайдете, що
в яслах лежатиме».
(Під час слів ангела помічники переодягають дітей — знімають
маски овечок і одягають крила ангелів).
«І ось раптом з’явилася з Анголом велика кількість
інших ангелів (виходять діти-ангели), що Бога
хвалили і казали…
(діти співають «Слава в вишніх Богу…», після пісні Ангел
зникає за ширмою, діти сідають на місця, їм знімають
крильця).
Коли ангели відійшли, пастухи пішли у Вифлеєм,
щоб побачити, що ж сталося.
ВІСЛЮЧОК: Так, я пам’ятаю. Вони прийшли до нас у хлів,

знайшли Марію, Йосипа і Дитинку, що в яслах
лежала, розповіли про ангелів, вклонилися маленькому Ісусові. Марія уважно слухала все, про що
розповіли пастухи. Потім вони повернулися
на поле.
(Дітям одягають на голову смужки паперу з прикріпленими
зірочками. Діти тепер є «зірочками»).
ОВЕЧК А: Так,вони повернулися. Були такі радісні, славили

Бога. А ніч була яка особлива! Зірочок було багатобагато. Вони були яскраві-яскраві.
(Виходять діти, водять хоровод, потім співають пісеньку
з рухами:
Сяють в небі зірочки, зірочки, зірочки.
Славлять Бога діточки, діточки, діточки.
Весело співають, Бога прославляють.
Весело співають, Бога прославляють.
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(Після того як заспівають пісеньку два рази, сідають на місця.
Помічники знімають зірочки з голівок дітей).
Але я пам’ятаю ту особливу зірку, що з’явилася
на небі в ніч народження Спасителя. Вона і сьогодні
вказує шлях до Нього.
(Над ширмою з’являється Вифлеємська зірка (так само як і
ангел, але потім залишається, не потрібно ховати), звучить
фонограма пісні «Гори, звезда, всегда гори…»)
ВІСЛЮЧОК: Ой, знаєш, Овечко, я чув про цю зірку від мудреців,

які прийшли зі сходу. Вона привела їх до народженого Ісуса. Вони пройшли за нею довгий шлях,
аж поки зірка не зупинилася над місцем, де було
Дитятко. Ввійшовши до дому, мудреці знайшли
там Дитятко з Марією, впали на коліна і вклонилися
Йому. Відчинили скарбниці свої і піднесли Новонародженому свої дари: золото, ладан та смирну.
ОВЕЧК А: А знаєш, Віслючок, що багато людей отримують і

дарують подарунки один одному на Різдво. Але ж
це свято народження Ісуса, тому і всі подарунки належать Йому. І найкращий подарунок для Нього —
це вірити в Нього і любити Його і своїх ближніх.
(Виходять діти і співають різдвяну пісню).
ОВЕЧК А: А тепер нам пора, дітки. Дякуємо, що уважно слу-

хали нас. До зустрічі!
ВІСЛЮЧОК: Бувайте здорові!
ВСІ РАЗОМ: Дякуємо! До побачення!
ВЕДУЧИЙ: Ось, дітки, завдяки таким гостям ми згадали історію

народження нашого Господа і Спасителя. Свято
Різдва — радісне свято, тому ми продовжимо його.
Будемо грати в ігри, пити чай, спілкуватися. (Продовження свята згідно вашої програми).
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