
O parte din grupa de copii – 
ajutoarele Moșului; toți au măscuțe: 
Cioc-boc! Cioc-boc!
Poca-poc! Poca-poc!

Copil 1:  În căsuță-i multă treabă
Lucrăm mult și-n mare grabă!

Copil 2:  
Vrem să facem jucării
Pentru foarte mulți copii!

Copil 3:  Dăm cu drag și cu mult spor!
O mână de ajutor

Copil 4:  Moșului – de bună seamă –
Știți voi, oare, cum îl cheamă? Moș…

CLASA:  Crăciun!!!

Restul clasei:  (Fete și baieți cântă 
următoarele versuri pe melodia  
cântecelului „Moș Crăciun pribeag 
sosește!”)

Moș Crăciun când o să vii
Încărcat cu bucurii?
Vino-acuma, repejor,
Că nu mai putem de dor!
Moș Crăciun, Moș Crăciun!

Moș Crăciun: 
Stau pe-o scară cocoțat,
De scrisori sunt asaltat,
Le citesc, le răsfoiesc,
Rugăminți eu împlinesc!
Eu sunt moșul, moșul bun,
Știți voi cine…
Toți în cor:  Moș Crăciun!

Copil 5:  Mașinuțe, păpușele,

Copil 6:  Jocuri multe, bombonele,

Copil 7:  Cărți frumoase, colorate,

Copil 8:  Ai în sacul tău de toate!

Copil 9:  Însă, nu le dai oricui!
Și-or să-și pună pofta-n cui

VINE MOȘUL! (scenetă)



Copil 11:  Copilașii râzgâiați
Egoiști, ne-astâmpărați!
Copil 12:  Dar, dacă se vor schimba
Le vei da și lor ceva!

Restul clasei : fete și baieți cântă 
următoarele versuri pe melodia  
cântecelului „Moș Crăciun pribeag 
sosește!”)

Moș Crăciun când o să vii
Încărcat cu bucurii?
Vino-acuma, repejor,
Că nu mai putem de dor!
Moș Crăciun, 
moș Crăciun!
Moș Crăciun, 
moș Crăciun!

Renișorii:  Moș Crăciun,
moș Crăciun,
Noi suntem gata acum,
Pe tine să te-nsoțim,
Daruri multe să-mpărțim,
Ca în ochii de copii
Să lucească stele – mii!

Moș Crăciun: Ho, ho, renișorii mei,
Să zburați ca niște zmei
Să înconjurăm pe dată,
Într-o noapte, lumea toată!

★  Colorează 
ilustrația.

★★  Pregătiți sceneta 
pentru serbarea 
de Crăciun, ca o 
surpriză pentru cei 
dragi. 
Jucați sceneta, 
interpretând textul 
pe roluri. 
Nu uitați să împărțiți 
bilete!

★★  Pentru scenetă aveți 
următoarele măști:

• masca de spiriduș
• masca de Moș Crăciun
• masca de ren
Descărcabile pe www.spuvv.ro


