
 
 

 

Теремок 
 

Ведучий: 

Стоїть в полі теремок, 

Теремок. 

Поруч з ним росте дубочок, 

Дубок. 

Жаба в поле йшла з болота, 

Бачить – замкнуті ворота. 

 

Жаба: 

А це що за теремок, 

Теремок? 

Поруч з ним росте дубочок, 

Дубок. 

Хто, хто в теремочку живе? 

Хто, хто в невисокому живе? 

Ква-ква-ква-ква! Яка тиша! 

Я одна тут буду жити, 

На болото вдень ходити! 

 

Ведучий: 

Ось ввімкнула Жабка світло, 

Враз з”явилась Мишка швидко. 

 

Мишка: 

А це що за теремок, 

Теремок? 

Поруч з ним росте дубочок, 

Дубок… 

Хто, хто в теремочку живе? 

Хто, хто в невисокому живе? 

 

Жабка: 

Це я – Жабка-скрекотушка, 

А ти хто? 

 



Мишка: 

А я – Мишка-норушка, 

Пусти мене в свою хату, 

Будем жити вдвох багато! 

 

Ведучий: 

Мишка з Жабою живуть, 

Пічку топлять, хліб печуть, 

Варять кашу, варять борщик, 

Не страшний їм вітер, дощик. 

Раптом Півник на світанку 

Кукурікає на ганку. 

 

Півень: 

Ку-ка-рі-ку! 

Ку-ка-рі-ку! 

А це що за теремок, 

Теремок? 

Поруч з ним росте дубочок, 

Дубок… 

Хто, хто в теремочку живе? 

Хто, хто в невисокому живе? 

 

Жабка: 

Я – Жабка-скрекотушка! 

 

Мишка: 

Я – Мишка-норушка! 

 

Разом: 

А ти хто? 

 

Півень: 

А я Півник-молодець, 

Золотавий гребінець, 

Масляна голівонька, 

Шовкова борідонька, 

Ви пустіть мене пожити, 

Буду чесно вам служити! 

Буду рано я вставати, 

Гарно буду я співати! 

Ку-ка-рі-ку!  

Ку-ка-рі-ку! 

 

Жабка и Мишка: 

Та куди тебе вже діти? 

Заходь! Утрьох будем жити! 

 

Ведучий: 

От живуть вони утрьох: 

Мишка, Півник, Жабка. 

Раптом бачать: йде Їжак, 



В нього з голок шапка. 

 

Їжак: 

А це що за теремок, 

Теремок? 

Поруч з ним росте дубочок, 

Дубок… 

Хто, хто в теремочку живе? 

Хто, хто в невисокому живе? 

Я – Жабка-скрекотушка, 

Я – Мишка-ноорушка, 

А я Півник-молодець, 

Золотавий гребінець! 

 

Утрьох: 

А ти хто? 

 

Їжак: 

Я – колючий Їжачок, 

В мене шубка з голочок, 

Ви пустіть мене до хати –  

Буду терем вартувати! 

Вмію добре вартувати –  

Не пущу чужих до хати! 

 

Разом: 

Вчотирьох ми будем жити, 

Між собою всі дружити! 

 

Ведучий: 

У цей час з свого барлогу 

Ведмідь виліз клишоногий. 

Він хитає головою, 

Розмовляє сам з собою. 

 

Ведмідь: 

Я ведмідь – лісом гуляю, 

Все навколо поламаю! 

Меду в лісі я шукаю, 

Тільки меду щось немає! 

Відійдіть всі, дуже прошу! 

Тоді буду я хороший! 

 

Лисиця: 

Бачиш, друже, теремок, 

Теремок. 

Поруч з ним росте дубочок, 

Дубок… 

Там живе Мишка-норушка, 

Пиріжки пече Квакушка, 

Півник віником мете, 

А Їжак у сні хропе. 



Чи не хочеш Півника ти з”їсти?  

В теремок з тобою хочу влізти! 

 

Ведмідь: 

Звісно, хочу, хочу з”їсти Півника! 

 

Лисиця: 

Так! Давай віднімем в нього віника! 

 

Ведмідь: 

Тільки, як ворота нам відкрити? 

Підкажіть нам, бідолахам, любі діти! 

 

Їжак: 

Ой, не лізьте ви, не лізьте в теремок! 

Бачите, який у нас замок?! 

Півник шпагою поб”є вас дуже сильно! 

Бо вартуєм теремок із ним ми пильно! 

 

Ведмідь: 

Ох, не хочуть в теремок нас пускати! 

І обідом нас не хочуть пригощати! 

Що ж робити нам, голубонько, Лисиця? 

 

Лисиця: 

Може нам прикинутись? Зміниться? 

Правильно! Ми зміним голоси! 

Заспіваєм пісню для краси! 

Голосочком Бджілки заспіваю, 

Біля теремочка політаю! 

Я жовтенька гарна Бджілка, 

Я вам меду принесла! 

Його з квіточок зібрала 

І у баночку поклала! 

 

Ведмідь: 

Я важкий кусючий Джміль! 

Жу-жу-жу-жу! 

Я із Бджілкою дружу! 

Біля теремка кружляю, 

Я казок багато знаю. 

Жу-жу-жу-жу! 

Я вам казку розкажу! 

 

Разом: 

Нас пустіть до себе жити, 

Будемо ми вам служити! 

 

Мишка: 

Якщо ви – це Джміль і Бджілка, 

То пролазьте у цю дірку! 

 



Ведмідь: 

Ой, я дуже хочу їсти! 

Дай попробую пролізти! 

Ой, Лисичко, я застряв! 

Виручай, щоб я не впав! 

 

Лисиця: 

Так, мерщій, допоможу! 

За лопатою біжу! 

 

Півник: 

Вибігайте всі швидесенько у двір! 

Злодій лізе до нас в хату – лихий звір! 

Ку-ку-рі-ку! Ку-ку-рі-ку! 

Звіра чую! 

Теремочок я від злодіїв вартую! 

 

Їжак: 

Жабко, кружку візьми швидко! 

Лізе в терем Ведмідь гидко! 

Принеси води мерщій, 

Клешоногого облий! 

 

Жабка: 

Поможіть мені, сусіди! 

Воду лийте на Ведмідя! 

 

Ведмідь: 

Ой-йо-йой, води боюся! 

Захлинуся, утоплюся! 

 

Всі разом, або по черзі: 

Втік у ліс Ведмідь кошлатий, 

Буде знати, товстоп”ятий! 

Як-то лізти в теремок, 

Як ламати наш дубок! 

З перемогою вітаєм друзі, вас! 

Затанцюємо із радості у нас! 

Ми закриєм теремок наш на замок, 

І чужих не пустим зовсім в теремок! 

Барабанами ми будемо гриміти, 

Щоб тікали і Ведмідь і Лисиця, 

Хай тікають в ліс далеко у хащі! 

В теремок їх не пустим нізащо! 

 

Ось, посадимо ми знову дубок! 

І повісимо замок на теремок! 

 

 

 


