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             Sărbătoarea creștină pe care o așteptăm cu drag în fiecare an, Crăciunul, e una dintre cele 
mai luminate sărbători care ne îndeamnă să fim mai buni, mai blânzi, mai darnici.Este sărbătoarea 
care îndeamnă spre veselie, strălucire, este sărbătoarea când nimeni nu e singur ci înconjurat de cei 
dragi. 

   Pentru cei mici în special această sărbătoare e unică pentru că în așteptarea Nașterii lui Isus 
învățăm să fim cât mai ascultători, isteți și atenți,cu speranța ca acest lucru să grăbească și sosirea 
Moșului Crăciun cu daruri pentru cei buni. 

     În Seara Sfântă de Crăciun, una singură în lumea toată, nimeni nu e singur, nu acum căci 
ODATĂ-I CRĂCIUNUL. 

DANS TEMATIC: în perechi fete-băieți, intrare în perechi precum la concursurile de dans. 
Melodie: Horia Brenciu- ,,Noapte de Crăciun” 

  Spiridușii Moșului, ghiduși cum îi știm au ascuns mai multe indicii pentru aceast spectacol, indicii 
pe care le-au ascuns în sală și pe care invitații, părinți, bunici, frați sau surori, le vor descoperi pe 
rândși le vor citi la momentul oportun. 

 

INDICIU 1 : În seara asta minunată                                

                       Îngerii zâmbesc cântând în cor 

                       Și glasuri de copii se-aud pe drum 

                      Căci azi e Săr..................! 

CÂNTEC: ,, E SĂRBĂTOARE,,-Lolipops 

Sărbătoare  

Este iarăși  

Cerul  cântă 

 Pentru  noi 

Sărbătoarea inimilor noastre  

E în mine și în voi 

Sărbătoare 

Bucurie 

La tot pasul întâlnești 

Lumea toată se îmbrățișează 

și cadouri iar primești 



Petrecem iar și-ntruna dansăm 

Nu ne putem opri nu mai știm de este noapte sau de este zi. 

Sărbătoare  

Este iarăși  

Cerul  cântă 

 Pentru  noi 

Sărbătoarea inimilor noastre  

E în mine și în voi 

Și noaptea e atât de albastră  

În case argintii se aud înfiorate glasuri de copii 

Sărbătoare  

Este iarăși  

Cerul  cântă 

 Pentru  noi 

Sărbătoarea inimilor noastre  

E în mine și în voi 

Din înaltul azi coboară o urare printre ani  

Ce ne-aduce pace și iubire  

Și ne spune ,, La mulți ani!” 

Și ne spune ,, La mulți ani!” 

Și vă spune ,, La mulți ani!” 

 

INDICIU 2: Cerul e albastru și curat             

                     În noaptea asta minunată 

                     Vin colindătorii pe la porți 

                     Să-i primim cu bucurie 



                      S-ascultăm a lor Coli......... 

COLINDĂ: ,,COLINDĂM, COLINDĂM,,- Paula Seling 

 

COLINDĂM, COLINDĂM 

Sculați-vă gazde mari 

În Seara de Crăciun 

Sculați voi români bogați  

În Seara de Crăciun 

 

Că vă vin colindători 

În Seara de Crăciun 

Noaptea pe la cântători 

În Seara de Crăciun 

 

Colindăm, colindăm iarna 

Pe la uși pe la ferești, 

Colindăm, colindăm iarna 

Cu colinde românești 

 

Drumu-i greu și-am obosit 

În Seara de Crăciun 

De departe am venit 

În Seara de Crăciun 

 

Colindăm, colindăm iarna 

Pe la uși pe la ferești, 

Colindăm, colindăm iarna 

Cu colinde românești 

 

Și colinda nu-i mai multă 

În Seara de Crăciun 



Să trăiască cine-o ascultă 

În Seara de Crăciun 

Colindăm, colindăm iarna 

Pe la uși pe la ferești, 

Colindăm, colindăm iarna 

Cu colinde românești 

INDICIU 3: Iarna cu steluțe mii și mii       

      

                     Clopoței și glasuri de copii 

                     Ne-aduce-n dar din nou CRĂ.......... 

- EFECTE SPECIALE LUMINOASE- 

CÂNTEC: ,,DE CRĂCIUN,, -Elena Gheorghe 

DE CRĂCIUN 

De Crăciun, de Crăciun  

Să ne iubim să fim mai buni 

Stele mii, bucurii 

Oamenii mari sunt iar copii 

De Crăciun, de Crăciun  

Să ne iubim să fim mai buni 

Stele mii, bucurii 

Oamenii mari sunt iar copii 

Crăciunul e ca o poveste 

Cu miros de brad 

Am așteptat cu nerăbdare  

Să fie totul alb 



Barba lungă părul de argint 

E chiar Moșul cu sacul plin 

Ho,ho,ho,ho,ho 

Pentru toți are-un cadou 

De Crăciun, de Crăciun  

Să ne iubim să fim mai buni 

Stele mii, bucurii 

Oamenii mari sunt iar copii 

De Crăciun, de Crăciun  

Să ne iubim să fim mai buni 

Stele mii, bucurii 

Oamenii mari sunt iar copii 

Tot orașu-i luminat 

Bradu-mpodobit 

Moșule n-ai nici o scuză 

Te aștept să vii 

Nasu-l roșu înghețat 

E vreme acum de colindat 

Ho,ho,ho,ho,ho 

E Crăciun din nou 

De Crăciun, de Crăciun  

Să ne iubim să fim mai buni 

Stele mii, bucurii 

Oamenii mari sunt iar copii 

De Crăciun, de Crăciun  

Să ne iubim să fim mai buni 

Stele mii, bucurii 

Oamenii mari sunt iar copii 

De Crăciun 



INDICIU 4: Oamenii mari sunt iar copii              

                      De Crăciun  

                      Au așteptat și ei cu nerăbdare câte-un  Cad....... 

ÎMPĂRȚIM CADOURI PENTRU PĂRINȚI: felicitări și coronițe decorative executate de copii vor 
fi dăruite părinților pe melodia: ,, DOAR ODATĂ-I CRĂCIUNUL,,- Ștefan Bănică  

 

 

INDICIU 5: Sărbători cu bradul luminat      

                     Sărbători cu sufletul curat 

                     Ne aduc din nou acum  

                     Clinchete de  CLO................. 

CÂNTEC: ,,CLOPOȚEI,,-Lolipops 

CLOPOȚEI 

Clopoței, clopoței, clopoței albi 

Clopoței verzi și clopoței dalbi 

Sună și cântă în fiece zi 

Așteptându-te să vii 

Moșule hai nu întârzia 

Știu ai citit și scrisoarea mea 

Tot ce-mi doresc în Ajun de Crăciun 

E ca mâine să fiu mai bun 



Ninge-afară 

Fulgi coboară 

Și-ating pământu-ncet 

Toți copiii în zori visează 

Refrenul îl încep 

E noapte afară  

Focul e-aprins 

Stelele apar 

Copiii dorm, luminile s-au stins 

Moșul vine iar 

Clopoței, clopoței, clopoței albi 

Clopoței verzi și clopoței dalbi 

Globuri , beteală și-un pom înflorit  

Știu , te fac mai fericit 

E o minune în fiece zi 

Zâmbete ,daruri, împarți bucurii 

Lumea încape în inima ta 

Iarna vine cu dragostea 

Ninge-afară 

Fulgi coboară 

Și-ating pământu-ncet 

Toți copiii în zori visează 

Refrenul îl încep 

E noapte afară  

Focul e-aprins 

Stelele apar 

Copiii dorm, luminile s-au stins 

Moșul vine iar 

Ninge-afară 

Fulgi coboară 

Și-ating pământu-ncet 



Toți copiii în zori visează 

Refrenul îl încep 

E noapte afară  

Focul e-aprins 

Stelele apar 

Copiii dorm, luminile s-au stins 

Moșul vine iar 

 

 

 

 

 

INDICIU 6: Copiii sunt o minune în fiece zi 

                     Împart bucurii, zâmbete   

                     Și îl așteaptă pe : SANTA CLAUS     

- PROGRAM ÎN LIMBA ENGLEZĂ- 
 

 

 

INDICIU 7: Poți să dai, să primești 

                      Doar odată-i Crăciunul 

                      Stele mii și-argintii cad din cer, 

                      Fericit simți că ești 

                      Doar odată-i Crăciunul 

                      Printre-ai tăi vrei să fii 



                      Așteptându-l pe MOȘ ...........   

CÂNTEC: ,,MOȘ CRĂCIUN DE UNDE VII”-Lolipops 

MOȘ CRĂCIUN DE UNDE VII 

Moș Crăciun de unde vii 

Și din ce împărății 

Cât ai mers a nins pe barbgă 

Și acum e albă, albă 

Și de ce ești Moș Crăciun 

Cu cei mici atât de bun 

Și aduci de Crăciun 

Fiecărui un cadou 

 

Nu-n zadar îți spun cei mici 

Cel mai bun dintre bunici 

Nu-n zadar îți spun cei mici 

Cel mai bun dintre bunici 

 

Și mai spune Moș Crăciun 

Câte zile-ai stat pe drum 

Prin troiene argintii 

S-aduci daruri la copii 

Și de ce n-ai spus nimic 

Că așa cum sunt de mic 

Îți ieșeam în cale eu 

Să-ți ajut la sacul greu 



 

Nu-n zadar îți spun cei mici 

Cel mai bun dintre bunici 

Nu-n zadar îți spun cei mici 

Cel mai bun dintre bunici 

 

Moș Crăciun de unde vii 

Și din ce împărății 

Cât ai mers a nins pe barbgă 

Și acum e albă, albă 

Și de ce ești Moș Crăciun 

Cu cei mici atât de bun 

Și aduci de Crăciun 

Fiecărui un cadou 

 

Nu-n zadar îți spun cei mici 

Cel mai bun dintre bunici 

Nu-n zadar îți spun cei mici 

Cel mai bun dintre bunici 

 

-APARE MOȘ CRĂCIUN- 

NU-N ZADAR ÎMI SPUN CEI MICI CEL MAI BUN DINTRE BUNICI! 

 

-FINAL- MOȘUL ÎMPARTE DARURI COPIILOR- 

 

GRUPA MARE A ,,CLUBUL LUI MICKEY MOUSE” 

                      

 


