
СВЯТО КАЗКИ 

Олена Рябець,  

заступник директора  

з навчально-виховної роботи, старший вчитель,                                                                                                                                                   

                                               гімназія міжнародних відносин №323 м. Києва 

 

Ведучий. Сьогодні ми Казку сюди запросили, 

Щоб бачити Казку і слухать гуртом. 

А Казка в дорозі десь там загубилась, 

Давайте її погукаєм разом! 

 

Всі разом 

Каз-ко! 

Каз-ко! 

Каз-ко! 

 

Музика "Мы маленькие дети…"  

(З’являються Іван та Оленка) 

 

Іван.  

Каз-ко! 

Каз-ко! 

Нам хочеться чогось нового! А на святі завжди одне те саме! 

 

Оленка. 

Я також хочу якихось змін. А то поводимо хороводик, а потім послухаємо вірші і все! 

Адже мені вже не два роки! Я хочу співати нормальні пісні. І взагалі, хочу потрапити в  

суперсучасну казку!  

 

Музика "Ремікс "В гостях у казки" 

 

(потрапляють в казку) 

                              

Баба Яга.  
О, привіт!!! І я теж казка! І теж вчу жити - не тужити! Сідайте всі гарненько, та не 

будьте ви дурненькі! До мене прислухайтеся, мудрості навчайтеся!  

Діти милі, діти любі! Хто ж із вас читати любить? Ти? Чи ти? А може, ти?  

 

Фея. (Звертається до Баби Яги): А ви знаєте, яке лихо нас спіткало? Багато дітей 

сьогодні не люблять читати. Закинули книжки до старих шаф. Діти стали схожі на 

маленьких старих, що весь час сидять перед екраном телевізорів. Їм байдуже хто 

переможе - добро чи зло. Діти нині надають перевагу  комп'ютерним іграм, а не 

казкам. Казку вони за-бу-ли. 

 

Баба Яга.  
Правильно! Мерщій сюди! Книжки всі ми поховаєм, букви всі позабуваєм! Бо тепер 

комп`ютер є! Радість всім нам він дає! Ігри там, стрілялки всякі! А які там забіяки! 



Тільки кнопки натискай….. Ти, хлопчисько, не зівай!  І до нас всіх навертай!  Бачиш, 

слухають всі як? Так скажу вам, любі діти, – нічого вам тут сидіти!...  

 

Фея. А це що мені таке? Розходилися ви дуже!  

 

Кіт. 

 Феє, все то маячня!  

Хто казки ті ще читає? 

Не смішіть мого хвоста! 

Нині публіка не та! 

Це недобре, звісно, Феє, 

Проте зарадимо тому. 

Запросим з нами мандрувати 

В країну дивну, чарівну! 

 

Фея:  
Казка — це життя, це світ, тільки бачиш його ти непростим оком. На світ казки 

треба дивитися так, як ти його сприймаєш серцем. Якщо таке відчуття є, значить ти в 

казці. Пора відправлятися в далекі мандри. Сонце в мандрівку нас закликає, про 

дорогу веселу оповідає. Ідіть, мої любі, під ноги дивіться, травам і квітам ніжно 

поклоніться. Несіть же їм ласку у кожній долонці. Разом з промінням веселого сонця. 

Хай же мандрівка казкою стане, про неї розкажете татові й мамі. 

 

СЦЕНА № 1 (Сім гномів) (англійською мовою) 

 

Іван. 

Зачекайте, здається, хтось у лісі плаче, 

 

Оленка. 

Давай підемо побачимо. 

 

 Оленка. 

Look! It’s a magical forest. (Подивіться! Це чарівний ліс.) 

Іван. 

 We speak in English in this forest. (Ми розмовляємо  англійською в цьому лісі.) 

Гном 1. Where are we? (Де ми?) 

Гном 2.  We need to meet Mrs. Fairy. (Нам треба зустрітися з Феєю.) 

Гном 3.   We haven’t got a present for her. (У нас немає подарунка для неї.) 

Гном 4.   We have to give a present for  Mrs. Fairy. (Нам потрібно щось подарувати 

Феї.) 

Гном 5.   What will we give her? (Так що ж ми їй подаруємо?) 

Гном 6.   Mushrooms? (Гриби?) 

Гном 7.    Candies? (Цукерки?) 

Гном 5.   Maybe flowers? (Може квіти?) 

Гном 4.   No. I have an idea. Look! A KOSMO CARD. (Ні. У мене є ідея. Картку 

КОСМО.) 



Гном 1. I have a better idea. Maybe shampoo ‘Head and Shoulders’.(У мене краща ідея. 

Може шампунь.) 

Гном 6.   OK. It’s a good idea. (Давайте. Це хороша ідея.) 

Гном 1. But where are we? (Але де ми?) 

Гном 6.   We are in the forest. (Ми в лісі.) 

Гном 7.    We lost. (Ми загубилися.) 

Гном 2.  What we should do? (Що ж нам тепер робити?) 

Гном 5.   I don’t know but I’m very hungry. And I want to eat. (Я не знаю, але я дуже 

голодний.)  

Гном 3.   I’m thirsty! (А я хочу пити!) 

Гном 7.    I‘m scary! (А мені страшно!) 

Гном 6.   Don’t worry! Let’s call Snow White. Maybe she can help us. (Не хвилюйся! 

Давайте ми подзвонимо Білосніжці. Може вона нам допоможе.) 

Гноми дзвонять Білосніжці. Абонент в зоні недосяжності. 

Гном 1. And what we should do now? (І що ж нам тепер робити?) 

Гном 5.   I’m hungry! (Я голодний!) 

Гном 3.   I’m thirsty! (А я хочу пити!) 

Гном 7.    I’m scary! (А мені страшно!) 

Кіт.  Hello! Who are you? (Привіт! Ви хто?) 

Всi: We are 7 dwarfs. And who are you? (Ми 7 гномів. А ти хто?) 

Кіт.  I’m Mr. Black Cat. (Я чорний Кіт.) 

Гном 2.   We are you going to Mrs. Fairy. And we lost. Can you help us? (Ми йшли до Феї 

і загубилися. Ти можеш нам допомогти? 

Кіт.   Ok. I can help you. Let’s go. (Да, я можу. Пішли.) 

Гном 1. Thank you, very much! You are very good cat. (Дякуємо. Ти дуже добрий кіт.) 

Пісня про дружбу. The song ’’ The More We Get Together’’. 

                           

СЦЕНА № 2 (В царському палаці) 

 

Іван: 

Куди це Кіт нас завів? 

Оленка: 

Мені здається я чую як хтось свариться. Ховаємось. 

 

(Король, королева, принцеса. Вони сваряться між собою.) 

Король. Ви тільки гляньте, що творить ваша дочка! 

Королева. Я думала вона і ваша також... Чого ви дивуєтеся? Дівчинка просто 

нудиться... 

Король. Нудиться!!! В інших королів діти як діти, а наша... Принцесо, несіть свій 

табель! 

Принцеса (подає табель). Ось він. 

Король. Кулінарне мистецтво — 2, прання білизни — 1, прасування — 2, вишивання 

— 3, шиття — 2, правила поведінки — 1. 

(При назві кожної оцінки королева падає, втрачаючи свідомість.) 

Принцеса. Але ж це не профілюючі предмети! 

К о р о л ь. А які тоді ж профілюючі? І які в тебе оцінки з цих предметів? 



Принцеса. Робота з віялом — 12, техніка повітряного поцілунку — 12, танці до упаду 

— 12. 

Королева. Ох, ця вже сучасна освіта... 

Король. Принцесо, вас мало спалити на вогнищі! Не рюмсати! Я придумав... Я буду 

вас сварити, сварити, сварити... Ні, я найму вам гувернантку, злу, як собака! Ні, я 

завтра ж віддам вас заміж за старого, мудрого радника. 

Принцеса. Нізащо! Нізащо! 

К о р о л ь. А хто тебе питає! 

Принцеса. Я йому вищипаю всю бороду! 

Королева. Він бритий, без бороди! 

Принцеса. Я видеру йому все волосся! 

Король. Він лисий. 

Принцеса. Тоді я виб'ю йому всі зуби! 

Королева. У нього немає зубів. 

Принцеса. І ось за таку беззубу розвалину ви хочете мене віддати заміж? Я — 

принцеса! Мені дозволено все! Я вийду заміж за коханого богатиря! 

К о р о л ь. А дзуськи! Історія таких випадків не пам'ятає! 

 

СЦЕНА № 3 (Три богатирі) 

 

Оленка. А я б хотіла побувати на весіллі Принцеси та Богатиря. 

Іван. Так пішли шукати богатирів. 

Богатир 1. 

Браття! Сила наша пропала! Я навіть булаву підняти не можу! 

Богатир 2. 

Так, брате ти правий! Перестаралися ми з білковими дієтами. 

Богатир 3.  

Та які там дієти! Ви пам'ятаєте які ми були після фітнесу? 

Всі знесилені, втомлені. Сам Цар коли нас побачив ледве не знепритомнів.  

Богатир 2. 

То все так. Дієти, фітнес, але не це причина головна! Що тепер нам робити? Лихо нам, 

лихо! Як тепер будемо країну захищати? 

(Тут на сцену вибігає кінь Юлій.) 

Юлій. 

Діточки, а ви не бачили богатирів? Таких сильних, м'язистих. 

І взагалі звідки ви взялися тут?  

Богатир 1. 

Юлію, це ми! Ти нас що не впізнав? Придивись до нас. Це ми, але маленькі, як у 

дитинстві. 

Юлій. 

Це правда ви? Горе, горе яке! Що ж тепер робити будемо? Хто буде нас захищати? 

Богатир 3. 

Ми будемо! Більше немає кому. Але ти ж бачиш, що ми зачаровані? 

Юлій.  

А може ви грибочка якогось з'їли? Чи дієта ваша не так як треба подіяла?  

Богатир 1. 

Яка дієта? Кажуть тобі: зачарували нас! А хто не знаємо.  



Юлій. 

(бігає навколо богатирів) 

Горе, горе! Захворіли наші захисники! Захворіли! Сила нечиста звела могутніх! 

Рятуйтеся люди, ховайтесь! Хто буде захищати нас! На чиї плечі впаде цей тягар!? 

Богатир 2. 

Заспокойся! Попий водички, подихай! Пішли Фею шукати! Зілля треба якесь випити.  

Богатир 3. 

Над нами зло хоче верх взяти! Нам потрібно терміново бігти до Феї та робити добрі 

вчинки. Адже добро сильніше зла? Чи не так?  

Богатир 1. 

Поки ми тут паніку розводимо,  до нас можливо небезпека наближається.  

Юлій. 

 Яка небезпека? Що ви кажете таке? О Господи! Куди ховатись! 

(потім зупиняється) 

Так! Спокійно! Агент Юлій 001 всіх врятує! Богатирі! За мною, кроком руш! 

Нюні не розводити! Йдемо до Феї! Лівою, лівою, раз, два, три…. 

 

СЦЕНА № 4 (Колобок) 

 

Оленка. Ми ніяк не встигаємо за Богатирями та Юлієм. Подивись, як ми відстали.  

Іван.  Знову в лісі опинились. 

 

 На сцену виходять Колобки. 

 

Колобок 2. 

Ми від баби і від діда подались по лісу. 

Кажуть, що у цьому лісі центр шоу – бізу. 

 

Колобок 1. 

     Цілий тиждень, день у день ми Лису шукаємо. 

Кажуть, що вона продюсер – пісню заспіваємо. 

 

Оленка. 

Ви Лисиці співайте гарно, в неї щось зі слухом. 

 

Колобок 1. 

Сяду їй на язичок, співатиму на вухо.  

 

Іван. 

Хай щастить, тримайтеся у богемній тусі.  

          А як станете зірками, згадайте про друзів.  

 

Виходить Лисичка 

 

Лисичка. 

         Ох мені ці заморочки 

І Потапу поможи,  



І Каменських підскажи  

Де вступати, як співати… 

Надоїли ці зірки! 

Треба нових набирати! 

Оголошую я кастинг! 

Буду юних та яскравих  

В шоу-бізнесі саджати! 

Хай ростуть і процвітають 

Нові хіти усім складають.  

 

(Чує стукіт)  

 

Лисичка. О! Нові таланти! Прошу- прошу! Проходьте! 

 

Колобок 1. 

Здоровенька була, Лиско!  

 

Колобок 2. 
Ого! Лиско, люба! Яка ж ти стала! 

 

Лисичка.  

Колобок! Цілий – цілісінький! А ти ще й брата привів? Ти дивись які 

гарненькі! А що ви тут забули? Невже талант показати хочете? 

 

Колобок 1. 

               Так хочемо!   

Ми з моїм молодшим братом маємо талант 

Реп співати гарно вміємо! 

 

Колобок 2.  Ми краще ніж твій Потап! Йоу 

 

Колобок 1.  Сідай, красуню, позручніше. Слухай та аплодуй. 

 

Лисичка. 

А ну ж бо! Давайте, показуйте! 

 

(Колобоки читають реп)  

 

Колобок 1. 

                 Я колобок - большая голова. 

Историю мою давно несет молва. 

Скребли меня, мели - по амбарам по сусекам, 

Поставили, отправили в печку, в пекло. 

Потом на окошко студится  положили.  

Ветра дальних стран колобка закружили. 

Бабушка прости, дедушка прости. 

Но колобок должен идти. 



Хлоп-хлоп, Колобок, 

Топ-топ, желтый бок. 

Хлоп-хлоп, Колобок, 

Топ-топ, желтый бок. 

Колобок 2.   

                  Я колобок - большая голова, 

Историю мою давно несет молва, 

Но я сказал им нужные слова - 

И эти слова пронесла молва. 

Есть друзей не уместно - 

Теперь это каждому известно,  

Лучше жить интересней, 

Лучше читать реп вместе. 

Хлоп-хлоп, Колобок, 

Топ-топ, желтый бок. 

Хлоп-хлоп, Колобок, 

Топ-топ, желтый бок. 

Лисичка. 

Ну нічого собі! Не знала, що в мене такі таланти під носом! 

 

Колобок 2.  А ти, лисичко, очі відкривай частіше, та кастинг влаштовуй! 

 

Лисичка. Не зазнавайтесь сильно. Реп читати ви вмієте, а танцювати? Чи ви тільки 

Потапа хочете затьмарити?  

 

Колобки (разом): Ми не вміємо танцювати?  

 

Клобок 2: Включай, лиско, музику та підтанцьовуй! 

( Включається музика Колобки та Лисичка танцюють разом) 

 

СЦЕНА № 5 (Вовк та семеро козенят) 

Іван.  Знову музика лунає 

Оленка. Знов на кастинг завітаєм? 

 

Іван. 

Що це бачу? На дорозі вовк лежить без тями, 

А по ньому козенятка тупають ногами. 

 

Оленка. 

Хто за хвіст його потягне , хто смикне за вухо, 

А хто ріжками під ребра буцає щодуху. 

 

Танець вовка та козенят. 

 

Перше та друге Козеня. 

Піднімайся!  

Третє козеня. 



Годі спати! 

Четверте козеня. 

Ще пограйся з нами! 

Іван. (налякано) 

Ви чого? Це ж злий вовчисько! 

П'яте козеня.  

Ні, це наша няня! 

Шосте козеня. 

Мама Кізонька в солярій подалася зранку. 

Сьоме козеня. 

Нас як завжди залишила на сірого няньку 

Вовк.  

Ти пограйся з ними, 

А я трошки відпочину, наберуся сили.  

Іван. 

Маму – кізку ми знайдемо 

Може в іншій казці? 

Вовк. 

Було б добре, щоб знайшлася, але в неї графік: 

Манікюр, солярій, фітнес, потім парекмахер. 

 

СЦЕНА № 6 (Коза Дереза) 

Коза. 

Поспішайте всі на ярмарок!  

Поспішайте всі на Харківський!  

Тільки сьогодні, тільки у нас  

ціни нижчі від ринкових. 

Розпродаж, знижки!  

Кури, гуси, індики, барани,  

кози — все чекає на вас!  

Поспішайте!  

 

 Продавець 1. 
Бублики! Бублики!  

Хто бубликів не купить,  

Той не буде вище пупа.  

А хто бублика з’їсть —  

Підросте на метрів шість.  

 

 Продавець 2. 
Валянки, валянки, невеличкі валянки.  

На швидкі ніжки нашому Гришці!  

Ніжки гарцюють, ручки танцюють.  

Валянки нові, Гриць чорнобровий!  

 

Циганка.  

Купіть гусочку,  



купіть мою гусочку!  

Пір'ячко в неї м'якеньке,  

«Пантін  прові»  мите.  

Буде перина для Діда  

і Баби тепленька.  

 

Дід  

Є у нас водяний матрац. 

 

Баба.  

Та й «Пантін  прові» 

Краще «Лореоль»  шампунь.  

 

 Продавець 1. 
Купіть мого баранчика!  

Купіть круторогого!  

Тепло буде взимку!  

 

Дід. 
Маю тепле я пальто.  

 

Баба.  

Маю шубу.  Норкову! 

 

Циганка.  

Я - циганка молода.  

Спритна та завзята,  

Я вам карти розкладу  

Чи на щастя, чи біду.  

Будеш гарно працювати —  

Значить з того будеш мати.  

Якщо будеш ти ледача,  

То не буде тобі вдачі.  

 

 Продавець 2. 
Купіть мого півника!  

Купіть мого красеня!  

Мій півник — молодець,  

У нього червоний гребінець,  

Вранці встає, всіх будить,  

Ще й співає на весь двір: —  

Ку-ку-рі-ку!  

 

Дід.  
Є у нас будильник, електронний.  

 



Баба.  

Ще й сусіди скандальні.  

Не треба півника.  

 

Продавець 1. 
Купіть в мене курочку!  

Яйця несе, свіжі, поживні, корисні.  

 

Дід.  
Їмо йогурти.  

 

Баба.  

Біобаланс підтримуємо,  

 

 Циганка.  

Кому кізоньку?  

Кізоньку красиву,  

Кізоньку розумну,  

З гострими ріжками,  

З тоненькими ніжками,  

Що танцює і співає,  

І усіх розвеселяє!  

Ану, затанцюй, кізонько!  

 

(Кізка танцює)  

 

Баба.  

Купи, дідусю, купи.  

Вона така гарна, така мила.  

 

Дід.  

Та ну... Годуй, паси...  

Скільки хочете за свій товар?  

 

Циганка.  

Не багато і не мало,  

з гаманця два папірця 

 

Дід. 

Ой, як багато!  

 

Баба.  

Ой, дідусю, буду прати,  

пекти, їсти варити,  

тобі догоджати.  

Купи, моє серденько.  

 



 

Дід.  

Гаразд! І так долар падає...  

 

Циганка.  

На тому бувайте здорові!  

Козу забирайте,  

шануйте її і догоджайте  

 

Коза. 

Ой, там на торжку, на базарі  

Миски та ложки продавали,  

І купили дід та баба козу,  

І натішитись ніяк не можуть.  

Козу – красуню  купили,  

На базар недаремно ходили.  

 

ФІНАЛЬНА СЦЕНА 

(На сцені з'являються всі герої) 

 

Оленка.   Дорогі друзі!  

Ми зустрілися у казці, 

Щоб у цю чудову мить 

Зрозуміти, як прекрасно 

Нам на світі білім жить. 

 

Іван. 
Хай мине дитинство наше у маєві літ, 

Не забудеться ніколи казки дивосвіт. 

 

Колобок 1. 

Усім відомо на землі-  

Казка – радість для душі. 

Казка – диво, казка – мила. 

Правди нас вона навчила. 

 

Гном 1. 

Щоб горе й біда від вас утікали, 

Невдачі і прикрощі дім обминали. 

 

Козеня 1. 

Щоб щастя і казка до всіх завітали. 

Щоб усмішки з вуст дітей не зникали. 

 

Принцеса. 

Ми бажаєм всім щоранку, 

Прокидатись спозаранку. 



Добре вчитись і трудитись. 

І ніколи не сваритись. 

 

Кіт. 

А я найбільше хочу зробити так, 

Щоб діти були завжди щасливі, 

У всьому, всьому світі. 

І їх бажання завжди здійснювались. 

 

Баба Яга. 

Хай радість і сміх звучить навкруг, 

Хай панує краса і не буде тривог, 

Хай посмішки наші несуть всім добро. 

І щирість і любов, здоров’я і тепло. 

 

Фея. 

А я вам хочу побажати, щоб ніколи, 

 Не лишав вас світ казковий. 

Щоб ми радо з вами зустрічались 

І завжди щиро посміхались! 

 

Коза-Дереза. 

Час настав прощатись нам малята, 

До кінця дісталися ми свята. 

Але просто свято не кінчається, 

Диво завжди у кінці трапляється. 

 

Фінальна пісня «Дорогою добра» 

 


