
Ведучий 

Була собі кізонька біла,    

Дуже симпатична і мила. 

Мала вона семеро маляток, 

Семеро чудових козеняток. 

Коза  

Мої діточки, козеняточка, 

Ви найкращі у світі маляточка! 

Я для вас, я для вас на базар піду, 

Найсмачнішу капусточку вам знайду. 

А ви вдома сидіть, 

Двері міцно замкніть! 

Вовчика сірого не пускайте! 

Віддаю ключі вам, тримайте! 

1 -ше козенятко 

Добре, добре, добре, матусю! 

Йди собі, за нас не хвилюйся! 

Коза. Ви удома сидіть дуже тихо, 

Як почує вас вовк — буде лихо! 

2-ге козенятко 

Добре, добре, добре, матусю, 

Йди собі, про нас не турбуйся. 

Коза (обіймаєкозенят, прощається) 

Мої діточки, козеняточка, 

Ви найкращі у світі маляточка, 

Я для вас, я для вас на базар піду, 

Найсмачнішу капусточку вам знайду! 

Махає рукою, іде геть. Козенята співають, танцюють. 

7-ме козенятко 

Залишилися ми вдома, 

Ти найперший, а я — сьома! 

Усі Семеро козеняті Ме! 

2-ге козенятко 

Не боїмося ми нікого, 

Навіть, навіть вовка злого! 



Усі Семеро козенят! Ме! 

3-тє козенятко 

Хай підійде до порогу — 

Буде згадувати довго! 

Усі Семеро козенят! Ме! 

4-те козенятко 

А ми — бац! — його ногами! 

А ми — бац! — його рогами! 

Усі Семеро козеняті Ме! 

5-те козенятко 

Не боїмося ми нікого, 

Переможем вовка злого! 

Усі Семеро козенят! Ме! 

6-те козенятко 

Ми — бабах! — його ногами! 

Ми — бабах! — його рогами! 

Усі Семеро козенят. Ме! 

1 -ше козенятко 

Ми хоробрі козенята, 

Ми веселі козенята! 

Усі Семеро козенят! Ме! 

Вовк (за дверима) 

Пісня чується з квартири, 

Голоси: один... чотири,                                         

П'ять і шість, усього — сім! 

Так пищать, що чути всім! 

Козенята це маленькі, 

Ще дурненькі, та... смачненькі! 

Я козятинку люблю! 

Зараз всіх їх половлю! 

Стукає 

1-ше козенятко 



Хто це стукає до нас? 

Вовк                                   

Це електрик, дід Панас! 

2-ге козенятко 

Нам матуся наказала, 

Щоб дверей не відчиняли! 

3-тє козенятко 

Ми слухняні козенята 

І не будем відчиняти. 

4-те козенятко 

Ви матусю зачекайте 

Чи пізніше завітайте. 

Вовк 

Хто б подумав! От невдача! 

Ну, зажди, м'ясце козяче! 

Стукає знов. 

1-ше козенятко 

Хто це стукає до нас? 

Вовк 

Відчиніть, це Київгаз. 

2-ге козенятко 

Нам матуся наказала, 

Щоб дверей не відчиняли! 

3-тє козенятко 

Ми слухняні козенята 

І не будем відчиняти! 

4-те козенятко 

Ви матусю зачекайте 

Чи пізніше завітайте! 

Вовк 



Хто б подумав! Знов невдача! 

Не дурне м'ясце козяче... 

Стукає 

5-те козенятко 

Хто це знов у двері стука? 

Вже набридло, просто мука! 

Вовк 

Я сусідка ваша, киця, 

Я принесла вам морквиці! Няв! 

Соковитої, смачної 

І солодкої такої! Няв! 

6-те козенятко 

В киці голос не такий! 

В киці голосок тонкий! 

7-ме козенятко 

Ти не киця! Ні, ти — вовк! 

Що, не нявкаєш? Замовк? 

Усісміються, стрибають. 

Вовк (розгублено) 

Хто б подумав?! Знов невдача! 

Хитре це м'ясце козяче! 

Знайте ж хитрість і мою! 

Зараз голос "підкую"! 

П'єяйце, потімстукає. 

1 -ше козенятко 

Хто це стукає до нас? 

Знову вовк? Чи Київгаз? 

Усісміються. 

Вовк 

Відчиніть, вам телеграма! 

5-те козенятко 

На базарі наша мама! 

6-те козенятко 



Через двері зачитайте 

Або маму зачекайте! 

Вовк 

Ну й розумні козенята! 

Що ж, читаю: ваша мати 

На базарі щойно впала, 

Ніжки дуже позбивала! 

Ще й зламала кінчик рога. 

їй потрібна допомога! 

5-те козенятко 

Це брехня! 

6-те козенятко 

А що, як ні? 

Страшно, боязно мені! 

7-ме козенятко 

В мами збиті ріг і ноги. 

їй потрібна допомога! 

1-ше козенятко 

Відчиняєм! Треба йти, 

Мамі слід допомогти! 

Вривається вовк. 

Вовк 

Упіймались! Ну і ну! 

Я усіх вас проковтну! 

2-ге козенятко 

Вовк! Він нас перехитрив! 

Навіть голос підробив! 

3-тє козенятко 

Мамо! Мамо! Я боюся! 

4-те козенятко 

Ой, рятуйте, нас! 

Усі  Матусю!!! 



Вовк бігає, ловить козенят, вони тікають, входить Коза. 

Коза 

Вовче, сірий лиходію! 

Ти біди не заподіяв?! 

Козенята мої милі, 

Чи усі здорові й цілі? 

Якщо скривдив козенят, 

Дорогих моїх малят, 

Заколю тебе рогами, 

Затопчу тебе ногами! 

Вовк 

Що ти, що ти?! Не кричи! 

І ногами не топчи. 

Он твої всі козенята, 

Я хотів лише пограти... 

Гарна в тебе дітвора! 

Та мені вже в ліс пора! 

Тікає 

Ведучий 

Вовк утік, 

Аж миготіли п'ятки! 

Слухайтесь матусі, козенятка! 

Хижакам-вовкам не довіряйте, 

Мамину науку пам'ятайте! 

Мама і навчить, і порятує, 

Мама і смачненьким почастує! 

Мама — кращий друг малят, 

Всіх малят, не тільки козенят! 

Козенятка (співають) 

Хай завжди буде сонце! 

Хай завжди буде небо! 

Хай завжди буде мама! 

Хай завжди буду я! 

Хай завжди буде казка, 

Ніжна мамина ласка, 

Хай живе наша дружна 

Козеняток сім'я! 

 


