
52

№ 10 (41) /10/2015Освіта та розвиток обдарованої особистості

5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ

Наталія Вадимівна Лук’янчук,
кандидат психологічних наук, завідувач 
сектору «Соціалізація обдарованої дитини»
відділу проектування розвитку обдарованості 
Інституту обдарованої дитини НАПН України,
м. Київ, Україна

НОВІ ПРИГОДИ ГАРРІ ПОТТЕРА АБО У ПОШУКАХ П’ЯТИ 
ЕЛЕМЕНТІВ (НОВОРІЧНА ВИСТАВА)

Ірина Леонідівна Романенко,
учитель-методист, учитель вищої категорії,
ліцею № 38 імені В. Молчанова м. Києва,
м. Київ, Україна

Герман Едуардович Сафонов,
соліст Національної філармонії України, 
Заслужений артист України,
м. Київ, Україна

Олена Анатоліївна Строган,
солістка Національної філармонії України,
Заслужена артистка України,
м. Київ, Україна

От безглузде життя... Прийшла зима, тільки-но жити 
починаєш і на тобі – скоро весна, а там літо, осінь...  
І так од віку до віку. А як було б добре зупинити час... 
Тільки зима та крига... Зайчики замерзнуть, в будин-
ках стане холодно, а старий Дід Мороз більше не буде 
їздити щороку зі своїми подарунками по всьому світу.  

Сцена 1. Палац Снігової Королеви
(Відкривається завіса. Снігова Королева на сцені 

прикрашає ялинку та наспівує мелодію «В лесу роди-
лась елочка»)

Снігова Королева: «Я, Королева Снігова... на-на-
на-на-на-наааа, зимою, влітку я гарненькою була...». 
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А я пануватиму завжди... Я і тільки Я! Боже, яка гарна 
думка, аж полегшало на моєму крижаному серці. Чу-
дово! Будемо зупиняти час! Йдіть-но до мене, мої вірні 
слуги! Снігу! Ожеледице! Завірюхо! Хутчіш до мене!

(На сцену забігають Сніг, Ожеледиця й Завірюха. 
Танок)

Ожеледиця: Ой, ледь не впала!
Сніг, Ожеледиця, Завірюха: Вітаємо тебе, наша 

Пані!
Снігова Королева: Здоровенький був, Сніжку 

біленький. Здорова була, Завірюхо, що сильно дмуха. 
Привіт і тобі Ожеледице – слизька особо!

Сніг: Ти кликала нас? Ми слухаємо тебе.
Снігова Королева: Ой погано мені, ой погано! 
Сніг, Ожеледиця, Завірюха: Ой що з тобою тра-

пилось, наша Пані?
Снігова Королева: А те трапилось, холоднень-

кі мої, що місця собі не знайду в Крижаному палаці,  
і так мені погано, так погано, що навіть змерзла я!

Завірюха: Та чи не застудилась ти, крижаненька 
наша?

Снігова Королева: Ні... Ні... Гірше... Зима тільки-
но почалась, а вже болісно мені подумати, що скоро 
вона скінчиться.

Ожеледиця: То що ж нам робити?
Снігова Королева: А те, підступні ви мої, що 

тільки одне нас врятує.
Сніг, Ожеледиця, Завірюха: Що? Що?
Снігова Королева: Хочу час я зупинити, 
Не з’являлися щоб діти,
Щоби квіти не росли,
Залишились тільки сни,
Тільки Царство Снігове,
І було щоб тільки зле.
Ожеледиця: От було б добре...
Сніг: А хіба ж це можливо?
Завірюха: А як вдіяти таке?
Снігова Королева: Для цього потрібно зібрати 

разом п’ять елементів із різних куточків світу. Пер-
ший із них стоїть у знаменитому Хогвардсі. Там, де 
вчаться майбутні чарівники. Перший елемент – це Ке-
лих Вогню, що його здобув славетний Гаррі Поттер. 
Коли ви дістанете цей келих, то дізнаєтесь, що роби-
ти далі. Ось вам чарівне люстерко, воно поведе вас 
по всіх країнах і допоможе зробити нашу злу справу.  
А тепер рушайте, я наказую!

(Танок, після закінчення якого Ожеледиця: «Ой, 
ледь не впала!». Снігова Королева залишається на 
сцені. Сніг, Ожеледиця, Завірюха зникають – прохо-
дять до нижньої куліси. Завіса закривається)

Сцена 2. Хогвардс
(Із-за протилежної куліси виходять Гаррі  

Поттер, Герміона та Рон)
Герміона: Так, так Гаррі, ти справжній герой! Ми 

дуже пишаємось тобою!
Рон: Я згоден із Герміоною. Те, що ти, Гаррі, ви-

боров на турнірі чарівників Келих Вогню – велика  
перемога для Хогвардсу.

Гаррі Поттер: Так, друзі мої, але без вашої допо-
моги я не впорався б з цим. Тому Келих справедливо 
належить усім нам.

Рон: А чому він має зберігатись в особливій секції 
музею школи?

Герміона: Ну невже, Роне, ти й цього не знаєш? 
Келих має чарівну силу!

Гаррі Поттер: Так! І Дамблдор колись розказував 
мені про це. А силою можна скористатись як для 
добрих, так і для злих справ.

Рон: А давайте зараз підемо в музей і подивимось 
на нього ще раз!

Герміона: Адже він такий красивий!
Гаррі Поттер: Чудова думка, ходімо!
(Зникають, проходячи до нижньої куліси. Завіса 

розкривається. У глибині сцени стоїть на п’єдесталі 
Келих Вогню. Виходять Сніг, Ожеледиця, Завірюха, 
уважно роздивляються навкруги)

Сніг: Ми на місці. Це і є особлива секція музею 
Хогвардсу.

Завірюха: (вказуючи на Келих) А ось і він – Келих 
Вогню!

Ожеледиця: (підбігаючи до постаменту та 
послизнувшись) Ой, ледь не впала!

Сніг: Обережно, це тобі не ковзанка, а паркет… 
можна так послизнутись, що друзок не збереш.

Завірюха: (хапаючи Келих) Досить вам куйовди-
тись! Чуєте, хтось іде? Мерщій звідси!

(Зникають, проходячи до верхньої куліси. Із-за 
нижньої куліси виходять Гаррі Поттер, Рон та Гер-
міона, піднімаються сходами на сцену)

Герміона: Мені здається, що Келих стояв на цьо-
му місці.

Рон: Може його переставили?
Гаррі Поттер: Або вкрали...
Герміона: Але ж ним може скористатись лише 

справжній чарівник...
Рон: Отже, чарівник його і вкрав!
(Із-за верхньої куліси непомітно виходить Трелоні 

й стоїть в глибині сцени)
Гаррі Поттер: Нам треба негайно звернутись за 

допомогою до професора Трелоні, адже вона прови-
диця і знає все наперед.

Трелоні: Здібний хлопчику! Нарешті ти повірив 
мені!

Рон та Герміона: (повертаючись і разом підбіга-
ючи до Трелоні). Хтось викрав із музею Келих Вогню!

Трелоні: Так, мені відомо. Це зробили посланці 
Снігової Королеви. За її наказом вони збирають п’ять 
елементів, щоб зупинити рух часу.

Рон: Невже це можливо?
Гаррі Поттер: Навіщо це їй?
Герміона: Адже вона й так вічна!
Трелоні: Снігова Королева мріє бути володаркою 

світу. Але для неї це дуже небезпечно.
Гаррі Поттер: Що ж нам робити?
Трелоні: Твоя місія, мій хлопчику, – повернути 

Келих Вогню до Хогвардсу. І твої друзі допоможуть 
тобі це зробити. Рушайте!
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(Завіса. Із-за нижньої куліси виходять Сніг, 
Ожеледиця, Завірюха та виступають із коротким 
танком)

Ожеледиця: Ой, ледь не впала!
Сніг: Що ж, перший елемент уже в наших руках!
Завірюха: Ожеледице, діставай чарівне люстер-

ко – подивимось, що маємо робити далі.
Ожеледиця: (дивлячись у люстерко) Люстерко 

наказує нам рушати до Азії! Там, у печері Сім-Сім, у 
Алі-Баби та сорока розбійників ми повинні викрасти 
чотири дорогоцінні камені, що символізують сторони 
світу! (підсковзуючись) Ой, ледь не впала!

(Ідуть зі сцени під музику)

Сцена 3. Печера Алі-Баби
(Із-за завіси виходить Сіма)
Сіма: Я – дух печери Сім-Сім! Я охоронниця 

всіх її скарбів, що понатягували сюди розбійники зі 
своїм колишнім Отаманом! Які то були золоті часи: 
(загинаючи пальці) золото, платина, срібло, перлини, 
діаманти... А тепер... Цей клятий Алі-Баба зі своєю 
Фатімою вирішив перевиховати всіх моїх розбійнич-
ків! Грабіжками більше не займаються, читати й пи-
сати вчаться, за здоров’ям слідкувати почали!.. Тьфу... 
(дивлячись на вхід до зали) Он, біжать, фізкультурнич-
ки, здавали Алі-Бабі крос на пересіченій місцевості! 
Зараз почнеться...

(Звучить марш фізкультурників. Із дверей залу 
вибігають Алі-Баба та розбійники. Сіма сідає біля 
завіси)

Алі-Баба: Сімо, відчиняй!
Сіма: А де «будь ласка»?
Розбійники: (разом) Будь ласка!
(Сіма відчиняє печеру. На сцені рухається двоє ді-

вчат із глеками)
Алі-Баба: Так, перерва 10 хвилин.
(Алі-Баба виходить за кулісу сцени. Розбійники вми-

ваються, п’ють та зручно влаштовуються на сцені)
Зейнаб: Мабуть втомились, бідолашні?
Xанум: Відпочиньте хоч трішечки.
Саїд: Відпочиниш тут з ними...
Мустафа: Чули – перерва 10 хвилин!..
Зейнаб: То ми вам зараз їжу принесемо.
Xанум: Тепленьку, смачненьку.
Хасан: Та коли ж ми встигнемо?..
Обдула: А у мене вже в череві клекоче!
Зейнаб: Ну то ми швиденько.
Xанум: Ми зараз все влаштуємо.
(Дівчата йдуть зі сцени. Заходить Фатіма)
Фатіма: Ну, що ви повкладалися тут, як сухарі на 

полицях! Математику треба вчити! Завтра будемо ро-
бити переоблік усіх цінностей нашої печери.

(Розбійники незадоволено гудять)
Сіма: (підскакуючи) От, чого надумала! Мої ба-

гатства незліченні!
Саїд: Щось наша Сіма останнім часом «глючить».
Обдула: Забагато виступає.
Хасан: Треба їй (проводить пальцем по горлу) 

процесор замінити!

Сіма: Жартуйте, жартуйте, а я потім посміюсь, як 
із вас Фатіма Енштейнів робитиме.

Фатіма: Так, сьогодні ми вивчатимемо бухгалте-
рію. Для цього нам знадобиться куркулятор.

Саїд: Що знадобиться?
Фатіма: Кур-ку-ля-тор! (шукає на сцені калькуля-

тор)
Мустафа: А це що за халепа така?
Хасан: Мовчи, дурню, та слухай.
Обдула: Бо якщо вона поскаржиться Алі-Бабі, то 

завтра здаватимемо йому підйом із переворотом.
Мустафа: Як на мене, то краще хоч три підйоми, 

ніж ваша бух-гал-терія!
(Виходить Алі Баба з футбольним м’ячем)
Фатіма: Алі, ти не бачив десь мого куркулятору?
Алі-Баба: Та десь там, у 105-му гроті валяється.
Фатіма: Я зараз повернусь. (виходить)
Саїд: Алі-Баба, може краще футбол, ніж ця бугал-

дерія?
Алі-Баба: Хлопці, потихеньку, навшпиньках із 

печери, за мною швиденько...
(Розбійники сходами тікають до нижньої куліси. 

Повертається Фатіма)
Фатіма: Знову втекли! От розбійники! Ну я їх за-

раз наздожену.
(Фатіма збігає сходами, зникає. Сіма закриває за-

вісу та сідає на сходах. Виходять Сніг, Завірюха та 
Ожеледиця)

Сніг: Ось вона, печера Алі-Баби!
Завірюха: Отже, дорогоцінні камінчики, що нам 

потрібні, повинні бути тут.
Ожеледиця: А як ми зайдемо в печеру?
Сіма: Зайдуть вони! Ха! А хто вас сюди пустить?
Сніг: Ти, красунечко, нам і відчиниш.
Сіма: Розтанеш!
Завірюха: Мені здається, що її треба перекодувати.
Ожеледиця: Давайте замінимо пароль.
Сніг: Сніг кружляє та літає, двері Сіма відчиняє!
(Сіма відчиняє завісу)
Сіма: Відчини, зачини... Як мені воно набридло...
(Сніг, Завірюха, Ожеледиця забігають до печери)
Ожеледиця: (дивиться в люстерко) Шукайте діа-

мант, смарагд, рубін та сапфір.
Завірюха: Я знайшла їх. Тікаймо скоріше.
(Сніг, Завірюха, Ожеледиця зупиняються на схо-

дах)
Сніг: Сніг кружляє та літає, двері Сіма зачиняє!
(Сіма зачиняє завісу. Сніг, Завірюха, Ожеледиця 

зникають, забігаючи за нижню кулісу, із-за проти-
лежної куліси виходять Фатіма, Алі-Баба та розбій-
ники)

Алі-Баба: Сімо, відчиняй!
Сіма: Не можу!
Розбійники: (разом) Будь ласка!
Сіма: Та хоч три рази! У мене зіпсувався харак-

тер.
Хасан: Як, ще більше?
(Виходять Гаррі Поттер та друзі)
Гаррі Поттер: Що тут трапилось?
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Фатіма: Ми не можемо відкрити печеру.
Алі-Баба: Тут трапилось щось незвичайне.
Рон: Все зрозуміло: нас випередили.
Гаррі Поттер: Герміоно, ти пам’ятаєш закляття 

для відчинення дверей?
Герміона: Звісно! (дістає чарівну паличку) Ала-

хомора!
Сіма: (відчиняючи завісу) Алахомора, Алахомора, 

Сіма з’їла мухомора. І що це на мене найшло з тими 
злодіями? Навіщо я віддала їм майно?

Фатіма: Ну, про це ми ще з тобою поговоримо. 
Потім!..

(Алі-Баба, Фатіма та розбійники заходять до пе-
чери. Гаррі Поттер та друзі залишаються знизу)

Гаррі Поттер: Не хвилюйтесь, друзі, сподіваюсь, 
що ми повернемо ваші скарби.

Алі-Баба: Хай вам щастить у дорозі!
Усі разом: Бувайте!
(Завіса. Гаррі Поттер, Рон та Герміона зника-

ють, проходячи за нижню кулісу)

Сцена 4. Бал
(Із-за нижніх куліс виходять усі пари на чолі з Ко-

ролем та Королевою, танцюють полонез. Після тан-
ку Король та Королева залишаються на сцені)

Король: Шановні гості! Щиро вітаємо вас на на-
шому щорічному зимовому балу!

Королева: І, як завжди, ми приготували для вас 
приємний сюрприз.

Король: Вітайте ж нашого незвичайного, чарів-
ного гостя...

Королева: Маленький Принц із далекої незнайо-
мої Зірки!

(Звучить мелодія, під яку на сцені з’являється 
Маленький Принц із блюдцем)

Маленький Принц: Любі друзі! Мені так приєм-
но промовляти це слово «друзі»! Я так довго мандру-
вав серед зірок, і лише ваша чудова, ласкава планета 
Земля подарувала мені те, що я так наполегливо шу-
кав – справжніх друзів! І сьогодні, коли я знову по-
вернувся до вас, хочу подарувати вам одну незвичай-
ну річ – чарівне блюдце! Воно виконує бажання того, 
кому подароване, але лише якщо подароване від щи-
рого серця. Отож, щирість ваших сердець може стати 
запорукою здійснення ваших бажань!

Король: Мій Принце! Це справді королівський 
подарунок!

(Звучить мелодія Принца, всі дякують та розгля-
дають блюдце)

Королева: До нас завітали гості з далекої Півночі!
(З’являються Сніг, Завірюха, Ожеледиця, які під 

час танку дотиками заморожують усіх присутніх)
Ожеледиця: Ой, ледь не впала!
Сніг: Третій елемент – це чарівне блюдце Ма-

ленького Принца.
Завірюха: (хапаючи блюдце та вказуючи на всіх) 

Навесні відтануть! Якщо ця весна колись прийде...
(Сніг, Завірюха, Ожеледиця тікають. 

З’являються Гаррі Поттер, Рон та Герміона)

Рон: Чому це вони стоять, як заморожені?
Герміона: Гадаю, їх і справді заморозили.
Гаррі Поттер: Нас знову випередили. Але ж тре-

ба їм допомогти!
(Дістають чарівні палички та під звук дзвоника 

знімають з усіх чари)
Король: Дякуємо вам, наші визволителі!
Рон: На жаль, ми не встигли випередити цей 

злочин.
Маленький Принц: Вкрадене блюдце не зможе 

проявити своєї чарівної сили.
Герміона: Але це може врятувати нас від великої 

біди!
Гаррі Поттер: Сподіваюсь, що дуже скоро ми по-

вернемо вам подарунок Маленького Принца. А зараз 
нам треба поспішати.

Король: Бажаємо вам успіху!
(Гаррі Поттер, Рон та Герміона йдуть зі сцени)
Королева: Ой, як я змерзла!
Король: Тоді давайте танцювати, щоб зігрітись!
Маленький Принц: (до Короля) Ваша Величнос-

те, дозвольте запросити Королеву до танку.
Король: Із задоволенням!
(Пари танцюють польку на авансцені. На сцені 

Король плескає в долоні, Принц та Королева танцю-
ють. Завіса закривається. Пари зникають, проходячи 
за бокову завісу)

Сцена 5. Козаки
(Із-за завіси з’являються Сніг, Завірюха, Ожеле-

диця: «летять»)
Сніг: Ожеледице, що там наказує нам чарівне 

люстерко?
Ожеледиця: Ми повинні дістатись до України!
Завірюха: А де ж це? Снігу, а ти бував там?
Сніг: О, мій дідусь розказував мені багато про цю 

Україну. Колись він там добряче царював. А я років 
п’ять після того туди нагрянув, так мене одразу ж сіл-
лю, сіллю посипати стали. Бр-р-р... Так неприємно!

Ожеледиця: А я скільки від тієї солі натерпі-
лась!.. Тільки я все гарненько влаштую, приготую, 
щоб хірурги у травмпунктах без роботи не сиділи, так 
тут на тобі – повиходять двірники з лопатами та сіллю 
з піском – всю роботу мою зіпсують!

Завірюха: А мені бабуся розповідала, що україн-
ські чумаки по ту сіль аж до Криму їздили на великих 
таких, рогатих... ну, цих... вольвах.

Сніг: Та не вольвах, а волах.
Ожеледиця: (дивиться у люстерко) То нам же та 

сама сіль і потрібна! Це ж четвертий елемент!
Завірюха: Дивіться, а ось і Україна!
(Звучить гопак. Танцюючи, виходять козаки. 

Сніг, Завірюха, Ожеледиця перевтілюються в «кон-
сультантів» та після закінчення танку спускаються 
сходами)

Сніг: Ми єсть канадські консультанти.
Ожеледиця: Ми будемо навчати вас засолювати 

сало.
Завірюха: І робити з нього шкварочки.
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Іван: Хлопці, що це за диво таке?
Василь: Може вони хворенькі?
Петро: То ми їх зараз полікуємо!
(Виносить із-за бокової куліси бутель із написом 

«Горілка»)
Іван: Що ти, Петре, вони ж помруть!
Василь: Загартування не те!
Сніг: Сало – національний продукт України.
Петро: Точно, сало – сила, спорт – могила!
Іван: Шановні, а може краще до столу?
Василь: Та по чарочці!
Петро: Із цибулькою та сіллю...
Ожеледиця: Так, так, солі побільше!
Завірюха: Тихо, не нервуй, а то все зіпсуєш...
(Починають на сходах розкладати на рушники 

хліб, сало, сіль. Ожеледиця та Завірюха беруть коза-
ків під руки)

Ожеледиця: Яка нечувана гостинність!
Завірюха: А може ви нам ще станцюєте?
Іван: А чого б ні? Нумо, козаки!
(Танцюють гопак. Сніг, Завірюха, Ожеледиця за-

бирають сіль та зникають за боковою кулісою. Із-за 
протилежної куліси виходять Гаррі Поттер, Рон та 
Герміона. Танок закінчується, козаки зупиняються 
та здивовано дивляться на тих, хто прибув)

Іван: Ой, добродії! Щось ви змінились!
Василь: Мені здається, що це вже не консультанти...
Гаррі Поттер: Добридень вам, шановні. Бачимо, 

що у вас тут якесь непорозуміння.
Рон: Хто тут був до нашого приходу?
Петро: Та троє якихось консультантів хтозна з 

чого.
Герміона: Усе зрозуміло! Будь ласка перевірте, 

чине зникла у вас якась річ.
Іван: Сало на місці.
Петро: Горілка, слава Богу, теж.
Василь: А от солі я не бачу!
Гаррі Поттер: Друзі мої, я гадаю, ви вже все 

зрозуміли! Ми не маємо права на останню помилку! 
Швидше в погоню!

(Гаррі Поттер та друзі зникають за боковою за-
вісою)

Іван: Щось я нічого не зрозумів!
Петро: А-а-а, не бери дурного до голови (бере 

бутля з горілкою), а важкого в руки!
Василь: Та якось вже проясниться!
(Звучить гопак. Козаки йдуть зі сцени)

Сцена 6. Фінал. Школа
(Відкривається завіса. Напис «Школа». Приби-

ральниця (переодягнена Трелоні) з віником та ган-
чіркою прибирає сцену. Наспівує. Із-за різних куліс 
з’являються одночасно Сніг, Завірюха, Ожеледиця 
та Гаррі Поттер, Рон і Герміона)

Прибиральниця – Трелоні.
Трелоні: О, це шо, знов іностранні делегації? А 

чого ж директор мене не попередила?
Гаррі Поттер: Рон, Герміона, так це ж агенти Сні-

гової Королеви!

Сніг: Ожеледице, швидше діставай люстерко, нам 
треба терміново порадитись із нашою володаркою!

Снігова Королева: (з’являється в дверях актової 
зали) Я вже тут!!!

(Снігова Королева йде до сцени. Трелоні знімає 
хустку та халат)

Герміона: А, це професор Трелоні!
Снігова Королева: (до Трелоні) Віддай мені 

п’ятий елемент!!!
Трелоні: Ти впевнена у своєму бажанні?
Снігова Королева: Моє бажання – закон!
Рон: Професор Трелоні, не віддавайте їй п’ятий 

елемент!
Ожеледиця: А ми досі так і не знаємо, що є 

п’ятим елементом!
Трелоні: (піднімає віник) Ось він!
Снігова Королева: (до Трелоні) Віддай мені 

п’ятий елемент!!!
Трелоні: Це небезпечно, коли бажання так оволо-

діває душею!
Снігова Королева: Моє бажання – закон!
Трелоні: Тебе попереджали... (протягує Королеві 

віник)
Снігова Королева: (Збігає сходами та бере ві-

ник) Слуги мої вірні! Готуймося до справи!
Гаррі Поттер: Професоре, навіщо Ви це зробили?
Трелоні: Не хвилюйтесь мої юні друзі. Я охорон-

ниця часу, і в цій справі розуміюсь краще за вас. Ди-
віться!

(Сніг, Завірюха, Ожеледиця піднімаються на сце-
ну та починають разом зі Сніговою Королевою роз-
кладати елементи: на блюдці чотири дорогоцінні ка-
мені розкладаються за сторонами світу, на середину 
ставиться Келих Вогню, в нього засипається сіль, по-
тім туди вставляється віник)

Снігова Королева: Хочу час я зупинити,
Не з’являлися щоб діти,
І щоби квіти не росли, 
Залишились тільки сни,
Тільки Царство Снігове, 
І було щоб тільки зле.
(Снігова Королева вставляє віник у Келих. Її роз-

биває радикуліт)
Снігова Королева: Ой, що зі мною трапилось? Я 

не можу розігнутися...
Герміона: Ха! Це ж звичайний радикуліт!
Снігова Королева: Яке нахабство! Яка ганьба...
Трелоні: А тепер уяви собі, що якби час і справді 

зараз зупинився, то ти до віку так і стояла б тут – зі-
гнувшись?

Снігова Королева: Ой лишенько, що ж мені ро-
бити?

Сніг: Здається, у нас неприємності...
Трелоні: (спускаючись сходами) Час – це не 

іграшка, навіть для чарівників. І не розуміти цих про-
стих речей, принаймні, легковажно!

(Зникає в нижній кулісі. Звучить музика, під яку 
з протилежної куліси виходять Дід Мороз зі Снігу-
ронькою)
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Дід Мороз: (звертаючись до залу та акторів) Ві-
таю вас, любі мої, з наступаючим Новим роком! Ба-
жаю вам...

Снігова Королева: Братику, любчику, допоможи 
мені, будь ласка!

Дід Мороз: О, сестрицю, а ти що тут робиш?
Снігова Королева: Страждаю-у-у...
Дід Мороз: Знову вскочила в якусь халепу?!
Снігуронька: Дідуню, допоможи їй! Зроби їй та-

кий новорічний подарунок!
Дід Мороз: Зробити? А ви що скажете, молодь? 

Змусила ж вона вас побігати та похвилюватись!
Гаррі Поттер: Проте ми багато чого навчились та 

зрозуміли.
Герміона: А також знайшли нових друзів.

Рон: Але нехай вони повернуть викрадені речі їх-
нім власникам.

Снігуронька: (погладжуючи Завірюху по голові) 
Повернуть, повернуть, не такі вони вже й мерзотні.

Завірюха: От, що означає родичі!
Дід Мороз: Ну, добре! На свято має бути весело! 

Сестро, ти чого стоїш зігнувшись? Я вже давно зняв з 
тебе чари! Краще нумо готуватись до свята!

Снігова Королева: Сніжку біленький, Завірюхо, що 
сильно дмуха, Ожеледице, слизька особо, нумо, прикра-
шайте білим та сріблястим вбранням усе навколо!

(Починає обертатись срібна куля, «іде сніг»)
Дід Мороз: З Новим Роком! Щастя вам та радості! 

Усі разом – З Новим Роком! З Новим Роком!
(Вальс. Усі актори виходять і танцюють. Уклін).


