
Adevărul despre Crăciun

Personaje: Isus, Moș Crăciun, mama și cei doi copii.
Tema: Adevărul despre Crăciun
Acte: 

1. seara la cumpărături în Mall
2. visele copiilor
3. dimineața de crăciun

Instrucțiuni: personajele vor sta pe scaune în spatele unui cearceaf cu scenariile în mână și se 
vor ridica doar atunci când au de spus o replică după care vor lua loc.
Materiale necesare: cearceaf, 5 scaune, 5 print-uri cu sceneta de mai jos.

mama Copii mâine este crăciunul! (ton bucuros)

copii Abia așteptăm! (ton bucuros)

mama Sunteți gata să mergem la mall să-i cumpărăm un cadou tatălui vostru?

copii Daaa...

mama Să mergem atunci!

copii Imediat!

copil 1 Ce bine că am terminat la timp scrisoarea mea către moș crăciun!

copil 2 Ce mă bucur că și eu mi-am terminat scrisoarea către mama!

copil 1 Sigur îl voi găsi pe moș crăciun la mall să-i dau scrisoarea mea și să-mi aducă un 
iphone 10.

copil 2 Mâine de crăciun îi voi face și eu un cadou mamei

mama Haideți copii!

copii Suntem gata!

Drumul la mall

mama și 
copii

(mama spune instrucțiunile de mai jos în timp ce copii fac zgomot specific 
improvizat și se înclină după cum este firesc)

Viraj la stânga

Viraj la dreapta

Groapă

Accelerare

Frână

La mall
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mama Gata am ajuns.

copilul 2 Cred că mi se face rău 

mama Vezi dacă mănânci toate prostiile?

copilul 1 Să mergem mai repede

copii (mirare) Ce frumos e aici!

copilul 2 Mamă de ce sărbătoresc oamenii crăciunul?

mama Păi este o sărbătoare și momentul în care vine moș crăciun

copilul 2 Mamă cât o să ne mai spui povestea cu moș crăciun care nu există?

copilul 1 Ba există! Uite-l acolo. Să mergem la el.

Moșu Ho ho ho crăciun fericit!

copilul 1 Moșule, moșule vreau să-ți spun ceva!

moșu Ce este draga/dragul moșului?

copilul 1 Am fost cuminte tot anul și ți-am scris o scrisoare cu dorința mea

moșu Ia să o vadă moșu... (mirare) ooo iphone 10

copilu 1 Mulțumesc moșule. Te aștept diseară.

moșu ok (dând din umeri ca și cum ar fi o nimica toată)

copilu 2 Știi că moș crăciunul adevărat este mama nu?

copilu 1 Lasă-mă în pace. Nu știi nimic!

mama Gata copii opriți cearta, haideți să mergem să mâncăm ceva.

copii Bine

mama Rămâneți la masă până vine comanda, eu mă duc până la baie

copii Bine!

mama (monolog) Numai bine pot merge repede să le cumpăr cadourile de moș crăciun 
copiilor și să le duc la mașină fără să-și dea seama

mama Am revenit copii, hmmm ce bine miroase. Poftă mare!

copii Mulțumim.

mama Acum că ați terminat să mergem să-i cumpărăm cadoul tatălui vostru și apoi 
acasă.
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copii Ok

drumul 
spre casă

Viraj la stânga

Viraj la dreapta

Groapă

Accelerare

Frână

mama Gata am ajuns

copilul 2 Cred că mi se face rău

mama Ei probabil ești obosit. Mergi la culcare.

Noaptea în somn

moșu (stigăt în șoaptă) *numele copilului 1

copilul 1 Uhmmm...(o face pe somnorosul)

moșu (stigăt în șoaptă) *numele copilului 1

copilul 1 (cu ochii închiși prin somn) cine-i?

moșu Sunt eu moș crăciun

copilul 1 (mirat) Moș crăciun?

moșu Da eu sunt!

copilul 1 Chiar tu ești?

moșu Da chiar eu sunt!

copilul 1 Sigur ești tu?

moșu Da! (iritat de atâtea întrebări)

copilul 1 Ok! (dând din umeri ca și cum nu ar fi mare lucru)

moșu Am primit scrisoarea ta și mâine vei avea cel mai grozav iphone 10

copilul 1 Oau, abia aștept!

moșu Va fi auriu cu inserții care conțin numele tău.

copilul 1 O doamne, mă pot trezi acum să-l văd?

moșu Nu, nu, acum trebuie să dormi

copilul 1 Bine atunci mă întorc la somn.
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moșu Dormi fiule (fiica mea)

Isus (stigăt în șoaptă) *numele copilului 2

copilul 2 Uhmmm...(o face pe somnorosul)

Isus (stigăt în șoaptă) *numele copilului 2

copilul 2 (cu ochii închiși prin somn) cine-i?

Isus Sunt eu Isus Cristos.

copilul 2 (uimit) Isus?

Isus Da eu sunt! Am venit să-ți spun care este adevărata semnificație a crăciunului

copilul 2 O ce bine. Care-i?

Isus Știu că ai întrebat-o ieri pe mama ta, de aceea am venit

copilul 2 Da? dar unde știi?

Isus Pentru că știu.

copilul 2 Bine dar de unde știi?

Isus Pentru că văd totul din ceruri unde locuiesc.

copilul 2 Ok! (dând din umberi dezinteresat ca și cum nu ar fi mare lucru)

Isus Adevărata semnificație a crăciunului este faptul că dumnezeu m-a trimis pe 
pământ să mor pentru păcatele oamenilor, astfel încât oricine va crede în mine să 
aibă păcatele iertate.

copilul 2 Ok! (dând din umberi dezinteresat ca și cum nu ar fi mare lucru)

Isus Acum că știi adevărata semnificație a crăciunului, înapoi la culcare.

copilul 2 Ok! (dând din umberi dezinteresat ca și cum nu ar fi mare lucru)

Isus Dormi fiule! (fiica mea)

Dimineața

mama Copii este crăciunul treziți-vă și veniți jos să vedeți bradul.

copilul 1 O abia aștept să-mi primesc cadoul!

copilul 2 O abia aștept să-i dăruiesc mamei cadoul meu!

mama Haideți!
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copii Acuma!

copilul 1 O a venit moșul azi noapte și ne-a adus cadouri, eram sigur!

copilul 2 Oare când o să crească fratele meu? (sora mea?)

mama Haideți deschideți-vă cadourile.

copilul 1 Eu primul! (se preface că desface cadoul)

(uimit) Ce e asta?

mama Pare a fi un plover cu moș crăciun

copilul 1 Nu se poate, eu am cerut iPhone 10! 

copilul 2 Frate (soră) nu arăți prea bine.

copilul 1 iPhone...(și leșină)

copii (copilul 2 îl zguduie de umeri strigând numele fratelui/surorii iar apoi îi trage 2 
palme din partea opusă publicului folosind o mână să pleznească iar cealaltă 
ținând-o aproape de obrazul fratelui/surorii astfel încât să pară că l-ar lovi peste 
față)

copilul 1 A!? Ce s-a întâmplat?... au ce mă doare fața (și duce o mână pe de partea feței 
unde a fost lovit)

copilul 2 Păi ai deschis cadoul tău și când ai văzut că nu ai primit iphone ai leșinat.

copilul 1 Cum? (și leșină din nou)

copii (copilul 2 îl zguduie de umeri strigând numele fratelui/surorii iar apoi îi trage 2 
palme din partea opusă publicului folosind o mână să pleznească iar cealaltă 
ținând-o aproape de obrazul fratelui/surorii astfel încât să pară că l-ar lovi peste 
față)

copilul 1 A!? Ce s-a întâmplat? Au ce mă doare fața (și duce o mână pe de partea feței 
unde a fost lovit)

copilul 2 Mamă este timpul să-i spui că nu există moș crăciun.

mama ...(gânditoare neștiind ce să spună rămâne în picioare cât îi șoptesc cele 2 
personaje de mai jos)

Isus Spune-i adevărul

moșu Uită-te la el sărăcuțu/sărăcuța, merită tot ceea ce-i mai bun.

Isus Mai devreme sau mai târziu va afla că moș crăciun este o invenție

moșu Crăciunul ar trebui să fie despre mine și cadouri, acestea aduc fericirea

Isus Aha... da da? (dând din cap neîncrezător)
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moșu Nu-i spulbera visele și cumpără-i un iPhone 10

mama copile trebuie să-ți spun ceva. (mama i-a loc)

copilul 1 Ce este mamă?

mama Întradevăr moș crăciun nu există

copilul 1 Cum? (mirat cu ochii mari)

moșu Nu nu nu! Ce faci?!?!?!

Isus Shhh... face alegerea corectă!

mama Povestea cu moșul este o invenție a oamenilor ca să le facă zilele copiilor mai 
frumoase

copilul 1 Oh nu pot să cred...

mama Îmi pare rău ca te-am păcălit atâta timp, însă eu ți-am cumpărat cadoul de sub 
brad

copilul 1 Oh puteam să jur că moș crăciun este adevărat

copilul 2 Mamă uite de crăciun și eu ți-am făcut un cadou în semn de recunoștință

mama (mirată) Da? Ce este?

copilul 2 Este o scrisoare în care ți-am scris cât de mult te iubesc.

mama Oh copii, vă iubesc atât de mult

Isus Și eu vă iubesc!

Moșu Eu nu vă mai iubesc!

Isus Vezi tu moșule, adevărul iese întotdeauna la suprafață.
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