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Ο Αι Βασίλης…….    θύμωσε !

Κείμενα και σχεδιασμός από τη Νηπιαγωγό:

Τζήκου Βασιλική



Ο Αι Βασίλης…….. θύμωσε !

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  (Χαιρετισμός εκπαιδευτικού)

Αγαπητοί γονείς, Καλησπέρα και χρόνια σας πολλά.

Είμαστε χαρούμενοι που ήρθατε να παρακολουθήσατε
την Χριστουγεννιάτικη παράσταση που με πολύ αγάπη, κέφι
και χαρά ετοιμάσαμε με τα παιδιά.

Σε λίγες μέρες έχουμε Χριστούγεννα, μια πολύ μεγάλη
γιορτή, μια και η γέννηση του Χριστού σηματοδοτεί την
ελπίδα στον άνθρωπο για ένα καλύτερο αύριο. Μπορεί να
έχουν περάσει αρκετά χρόνια από κείνη τη μαγική-θεϊκή
νύχτα, μα το μήνυμα των Χριστουγέννων για ΕΙΡΗΝΗ και
ΑΓΑΠΗ προς τον συνάνθρωπο παραμένει επίκαιρο. Ας
στρέψουμε το βλέμμα μας στο διπλανό μας κι ας
προσφέρουμε κι εμείς ΑΓΑΠΗ, ΣΥΜΠΟΝΙΑ, ΧΑΡΑ,
ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και τότε θα ζήσουμε κι
εμείς το θαύμα των Χριστουγέννων.

Στο κατώφλι της νέας χρονιάς, που σε λίγες μέρες
αρχινά, ίσως να είμαστε λιγάκι διστακτικοί, γιατί δεν
ξέρουμε τι εκπλήξεις κουβαλά για τον καθένα από μας.
Μα…αξίζει να γίνουμε όλοι παιδιά και ας κάνουμε σκέψεις
θετικές . Ας περιμένουμε τον καινούριο χρόνο με την
αθωότητα που περιμένουν τα παιδιά τον Άγιο Βασίλη. Ας
ζήσουμε μαζί τους το όνειρο κι ας πιστέψουμε κι εμείς σ’
αυτόν. Γιατί τι άλλο είναι το σακούλι με τα δώρα που
κουβαλά ο Άγιος Βασίλης παρά το απροσδόκητο και η
ελπίδα  να έρθει κάτι καλό  στη ζωή του καθενός μας;

Μα φέτος κάτι ψιθυρίζεται…. Μια δυσάρεστη
έκπληξη μας περιμένει. Ο Αϊ Βασίλης θύμωσε….. άραγε για
ποιο λόγο; Απόψε θα το μάθουμε κι αυτό μα χρειάζεται
υπομονή και το ζεστό σας χειροκρότημα.

Τραγούδι :Των Χριστουγέννων καμπάνες Καίτη Γαρμπή-
Christmas bells- http://www.youtube.com/watch?v=ci8v83Msa88



Ή το ίδιο τραγούδι από τη παιδική χορωδία του Σπύρου Λάμπρου,
που ταιριάζει περισσότερο σε μια παιδική παράσταση

(* είσοδος και χορευτικό αφηγητών- νεράιδων )

ή με τις παρακάτω επιλογές

1. Κλασική μουσική για το Χειμώνα  από τις «Τέσσερις
Εποχές» του Βιβάλντι

2.Σνούφελ – Χιονονιφάδες

http://www.youtube.com/watch?v=Z3S1hpxklMs

Αφηγητής – νεράιδα 1η

Η ιστορία μας τώρα  αρχίζει
κι εγώ μια μικρή νεράιδα του Χιονιού
όλους σας καλώ να πάμε ταξίδι μακρινό
εκεί που τα όνειρα ζωντανεύουν
με τρόπο μαγικό.

Βρισκόμαστε στο λεπτό
σε έναν τόπο ονειρικό
στο χωριό του Αϊ Βασίλη.
Νάτος που έρχεται βιαστικός
Και με γράμματα φορτωμένος.

(* Μπαίνει ο Άγιος Βασίλης από την είσοδο της σκηνής που είναι
απέναντι από το σπίτι του κρατώντας στο χέρι του γράμματα, μπαίνει
μέσα κάθεται σε μια καρέκλα φορά τα γυαλιά του τα ανοίγει και κάνει
πως τα διαβάζει. Από την άλλη είσοδο μπαίνουν τα ελαφάκια και
κάθονται έξω και δίπλα από το σπίτι)

Αφηγητής – νεράιδα 2η

Μα ελάτε, ελάτε κι εγώ σας καλώ
να ταξιδέψουμε με τα φτερά της φαντασίας
για να δούμε τι συμβαίνει κι αλλού στη γη
μια κι ο χρόνος γρήγορα περνά
και σαν το νερό στο ποτάμι κυλά



και πίσω δεν ξαναγυρνά.
Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Χειμώνας
έρχονται πάντα με τη σειρά
και αυτό ποτέ, μα ποτέ δε σταματά.
Να κοιτάξτε ο Χειμώνας έρχεται ξανά
με βήματα αργά, σε λίγο θα ’ρθει και η Παγωνιά.

Τραγούδι : Ο Χειμώνας ο βαρύς, Καίτη Γαρμπή από το
δίσκο «Χριστούγεννα με την Καίτη»

(*Είσοδος και χορευτικό για τον Χειμώνα και την Παγωνιά)

Καίτη Γαρμπή - Ο χειμώνας ο βαρύς (Winter Wonderland)
R. Smith / R. Evans
Ελληνικοί στίχοι: Μάρθα Λογοθέτου
CD: Χριστούγεννα με την Καίτη (1998)

Τις νιφάδες κοιτάξτε κι αγκαλιές σ όλους τάξτε
χαρείτε γιατί στην πλάση γιορτή φέρνει ο χειμώνας ο βαρύς

Στις πλαγιές ανεβείτε τρυφερά λόγια πείτε
χαρείτε ξανά γιατί γιορτινά έρχεται ο χειμώνας ο βαρύς

Κάστανα θα ψήνουμε στο τζάκι και θα τρίζουν ξύλα στη φωτιά
και μ αγάπη εκεί θα μας φυλάει του Χριστού η σπλαχνική ματιά

Αφηγητής- νεράιδα 3η

Μα όπου κι αν πάει όπου κι αν βρεθεί
πλήθος οι χιονονιφάδες που τον ακολουθεί.
Θα στήσουν στο λεπτό έναν όμορφο χορό
Ζευγαράκι  με ένα κρυσταλλάκι λαμπερό.

-Τραγούδι: Άσπρες χιονονιφάδες από τα Ζουζούνια

( *Είσοδος και χορευτικό για τα κρυσταλλάκια και τις
χιονονιφάδες)



Άσπρες χιονονιφάδες
πό το cd «Χριστούγεννα ήρθαν πάλι»Μουσική: Μίμης Πλέσσας, Στίχοι:

Λευτέρης Παπαδόπουλος

Άσπρες χιονονιφάδες
χορεύουν στον ουρανό

παίζουνε και τραγουδούν
μελωδικό σκοπό.

Άσπρες χιονονιφάδες
το τζάμι μου χτυπούν
στον τρελό χορό τους
κι εμένα προσκαλούν.

Μικρούλες μπαλαρίνες
χορεύουνε με τα παιδιά
ναζιάρες και τσαχπίνες
κυλάνε στην πλαγιά.

Άσπρες χιονονιφάδες
χορεύουν στον ουρανό

παίζουνε και τραγουδούν
μελωδικό σκοπό.

Χιονάνθρωποι γελάνε
και παίζουνε με τα παιδιά

με τα έλκηθρα κυλάνε
επάνω στην πλαγιά.

Άσπρες χιονονιφάδες
χορεύουν στον ουρανό

παίζουνε και τραγουδούν
μελωδικό σκοπό (x2)

Αφηγητής- νεράιδα 4η

Ήρθε ο Χειμώνας με κρύο τσουχτερό
και χιόνια πολλά φορτωμένος.
Τον συντροφεύουν παντού
και τ’ άλλα παιδιά του , οι βοριάδες
που φυσάνε πολύ δυνατά
και παγώνουν χεράκια, μυτούλες.
Γι’ αυτό όλοι φοράνε γαντάκια, σκουφιά



κι ανάβουν τα τζάκια για να έχουν ζεστασιά.

-Μουσική: Vanessa-Mae - Storm

(*Είσοδος και Χορευτικό αέρηδων)

Κρυσταλλάκια

(όλα μαζί)
Είμαστε τα κρυσταλλάκια
του χειμώνα κι εμείς παιδιά
στολίδια διάφανα και λαμπερά
στις στέγες, στα κλαδιά .

Κάποια μοιάζουμε με αστέρια
κι άλλα με παγωτά
προσοχή όμως παιδιά
μην μας δοκιμάσετε
θα σας πονέσουν τα λαιμά.

Παρέα έχουμε το χιόνι
που σκεπάζει απαλά  τη γη
σαν  κάτασπρο σεντόνι .
Τα δεντράκια  τα γυμνά
γίνονται κι αυτά νυφούλες
όπως είναι και οι χιονούλες.

Χειμώνας

Όμορφες χιονονιφάδες.
μικρά μου κρυσταλλάκια
αρκετά χορέψατε θαρρώ
κι εσείς βοριάδες ησυχάστε
λιγάκι σας παρακαλώ.



Αρκετά  τρομάξαμε τον κόσμο
με τον κρύο τον καιρό
και θα φύγει από δω.
Μα… αν ρωτήσουν τα παιδιά
χαίρονται  αυτά θα πουν
γιατί μέσα στο σκουφί μου
κρύβω δώρα και χαρά.
για μεγάλους και παιδιά. (*Ρίχνει χιόνι από το καπέλο του)

Με το χιόνι μου το άσπρο
όλοι θα διασκεδάσουν,
χιονοπόλεμο θα παίξουν
και χιονάνθρωπους θα φτιάξουν

Παγωνιά

Καλέ μου Χειμώνα, μην ανησυχείς
και δεν θα φύγει από δω  κανείς
γιατί όλοι αγαπούν το χιόνι
σου το λέω εγώ η Παγωνιά.
Οι άνθρωποι πάντα σε καρτερούν.
Μην ξεχνάς πως εσύ φέρνεις τα Χριστούγεννα
και την Πρωτοχρονιά με τα δώρα τα πολλά.

Για αυτό και οι άνθρωποι σε όλα τα σαλόνια
έχουν δεντράκια στολισμένα με φωτάκια αναμμένα.
και τα τραπέζια είναι φορτωμένα με γλυκά.
Όλοι τώρα περιμένουν με χαρά
τον Αι Βασίλη να ’ρθει και φέτος ξανά.

Χιονούλες
(όλες μαζί)

Καλέ μας, Χειμώνα
ήρθαμε από πολύ μακριά
και τα νέα που σου φέρνουμε
δεν είναι καθόλου καλά.
Φαίνεται πως αυτή η Πρωτοχρονιά
δεν θα είναι όπως παλιά.



1η χιονούλα
Στο χωριό του Αι Βασίλη
εγώ είδα αναστάτωση μεγάλη.
Όλοι εκεί είναι λυπημένοι
ανήσυχοι  και σκυθρωποί.
Τα νανάκια, τα ξωτικά
έχουν μεγάλη αγωνία.

Ο Αι Βασίλης στο σπίτι του είναι κλεισμένος.
Νομίζω πως  είναι πολύ  λυπημένος και θυμωμένος
Διαβάζει τα γράμματα που στέλνουν τα παιδιά.
Κουνά το κεφάλι  και μουρμουρίζει σιγανά.

2η χιονούλα

Τον άκουσα εγώ τι λέει μια βραδιά
όταν πλησίασα στο παράθυρο κοντά.
Λέει πως φέτος δεν θα μοιράσει
στα παιδιά δώρα την Πρωτοχρονιά
Θύμωσε γιατί γράφουν
πως το μόνο που επιθυμούν
και κάτω από το δέντρο να βρουν
είναι τηλέφωνο κινητό
και παιχνίδι ηλεκτρονικό.

3η χιονούλα

Τον άκουσα κι εγώ να λέει
πως θα μείνει σπίτι του να ξεκουραστεί
αφού άλλαξαν επιθυμίες τα παιδιά
και δεν θέλουν παιχνίδια όπως παλιά.
Μα γίνεται, καλέ μας Χειμώνα, Πρωτοχρονιά
χωρίς δωράκια και χαρά;
Πάει το έθιμο θα χαθεί
και η χιονένια μου η καρδιά
από τη λύπη θα λιώσει κι αυτή.



4η χιονούλα

Μήπως οι βοριάδες που είναι δυνατοί
και μας πηγαίνουν από δω κι εκεί
στη Δύση, στην Ανατολή
μπορούν να κάνουν κάτι γι’ αυτό;

(όλες μαζί)
πολύ σας παρακαλούμε, κάντε κάτι γι’ αυτό,
αλλά προσέχετε…σιγά-σιγά και με το καλό.

Χειμώνας

Άντε βοριάδες αρχίστε δουλειά
σε φθάνει η Πρωτοχρονιά

Βοριάδες
(όλοι μαζί)

Είναι σπουδαία αποστολή
θα μπούμε στα σπίτια σιγά –σιγά
κάτω από τις πόρτες,
τις χαραμάδες κρυφά .

1ος βοριάς
Εμείς όταν κοιμούνται τα παιδιά
θα τους ψιθυρίσουμε
στ’ αυτάκια λογάκια γλυκά
για να μάθουν ποια είναι τα δώρα
και τα παιχνίδια τα αληθινά.
Παιδάκια κι εσείς γονείς,
παιχνίδι σημαίνει παρέα,
χαρά, δημιουργία και όχι μοναξιά.

2ος βοριάς
Στο παιδάκι που κοιμάται
σαν αθώο αγγελάκι



κι ονειρεύεται κινητό
θα του πω γλυκά σαν τραγουδάκι
πως έξω είναι η ζωή στο γήπεδο στην εξοχή.
Θυμήσου πόσο όμορφο είναι το κόκκινο ποδήλατο
που είδες στην βιτρίνα το πρωί.

3ος βοριάς
Εγώ θα πάω  σε ένα κοριτσάκι
και θα του πω κρυφά στο αυτί
πως αντί να θέλει κινητό
καλύτερα να ζητήσει
κούκλα ή κουζινικά
κι αν δεν της αρέσουν αυτά
ας ζητήσει όργανο μουσικό,
κιθάρα πιάνο ή βιολί.
Ίσως αυτό να γίνει αφορμή
και μια μέρα να μας μαγεύει με τη μουσική.

4ος βοριάς
Μην πείτε πως είναι λόγια του αέρα.
Πιστέψτε παρακαλώ αυτά που θα σας πω.
Εμείς οι βοριάδες οι τρομεροί
για να πετύχει η αποστολή
και για το χατίρι των παιδιών
με τρόπο πραγματικά μαγικό
γίναμε απαλοί  σαν πνοή,
σαν αεράκι δροσερό.
Πήγαμε παντού, σε κάθε πόλη και χωριό
κι επισκεφθήκαμε πολλά παιδιά .

Χιονονιφάδες ή αφηγητής

Έτσι δεν πέρασε πολύς καιρός
και τα παιδιά άλλαξαν μυαλό.
οι βοριάδες το κατάφεραν αυτό
με τρόπο αληθινά μαγικό.
Γι’ αυτό ο Αι Βασίλης τώρα



σαν διαβάζει  γράμματα χαμογελά,
Κούκλες, τρενάκια, κουζινικά,
μπάλες, κατασκευές, αυτοκίνητα ζητούν τα παιδιά,
αλλά και Υγεία, Ευτυχία, Αγάπη και Χαρά
για τη μαμά και το μπαμπά
και για τον  κόσμο ΕΙΡΗΝΗ στη γη.

5ος βοριάς
Ζήτω τα καταφέραμε!
Πέτυχε η αποστολή μας.
Τώρα στο εργαστήρι του Αϊ Βασίλη
μέρα νύχτα δουλεύουν τα νανάκια και τα ξωτικά
γιατί όπου να ’ναι φτάνει και η Πρωτοχρονιά.
Εμείς τώρα όλοι μαζί θα τραγουδήσουμε
και θα αποχαιρετήσουμε
τον χρόνο τον παλιό που φεύγει μακριά

( * τα παιδιά είναι όλα σκηνή καθισμένα στη θέση που
έχουμε ορίσει)

Τραγούδι: Πάει ο παλιός ο χρόνος

Πάει ο παλιός ο χρόνος ας γιορτάσουμε παιδιά
και του χωρισμού ο πόνος ας κοιμάται στην καρδιά

Καλή χρονιά - χρόνια πολλά καλή χρονιά - χρόνια πολλά
Χαρούμενη, χρυσή Πρωτοχρονιά !

Γέρε χρόνε φύγε τώρα, πάει η δική σου η σειρά
ήρθε ο νέος με τα δώρα με τραγούδια με χαρά

Καλή χρονιά - χρόνια πολλά καλή χρονιά - χρόνια πολλά
Χαρούμενη, χρυσή Πρωτοχρονιά !

Μα κι αν φεύγεις μακριά μας, στην καρδιά μας πάντα ζει
κάθε λύπη και χαρά μας που περάσαμε μαζί

Καλή χρονιά - χρόνια πολλά καλή χρονιά - χρόνια πολλά
Χαρούμενη, χρυσή Πρωτοχρονιά

Ελαφάκια
(όλα μαζί)



Εμείς τα ελαφάκια
είμαστε χαρούμενα.
Ο παλιός ο χρόνος έφυγε πάει πια
σε λίγο ξημερώνει ο νέος χρόνος
που όνειρα κι ελπίδες κουβαλά
κι εμείς έχουμε δουλειά,
θα πάμε ταξίδι μακρινό
με τον Ρούντολφ αρχηγό.

Ο Αι Βασίλης δεν είναι θυμωμένος  πιά
και θα ’ρθει ξανά κι αυτή  την Πρωτοχρονιά
φορτωμένος με χιλιάδες δώρα
για όλα τα καλά παιδιά.

Νάτος  παίρνει το σάκο του τον βαρύ
και στο έλκηθρο μπαίνει βιαστικά.
Σαν ακούμε «Χο, χο χο» ξεκινάμε μαζί
το ουράνιο ταξίδι για άλλη μια φορά
με έναν και μοναδικό σκοπό,
να προσφέρουμε και πάλι χαρά

Τραγούδι: Ο Αι Βασίλης στο φεγγάρι Ερμηνεία: Μαρία
Παραπονιάρη
(*Ο Αι Βασίλης μπαίνει χαιρετώντας όλο τον κόσμο και τα
παιδιά που τραγουδούν κάνοντας κινήσεις που έχουμε
ορίσει)

Ο Αι Βασίλης στο φεγγάρι πάνω σε έλκηθρο σερφάρει,
φορτωμένος με παιχνίδια και πολύτιμα στολίδια.
Επικίνδυνες τσουλήθρες κάνει στου ουρανού τις πίστες,
Τους ταράνδους δες στα αλήθεια, πάρκαρε στα κεραμίδια.
(από την αρχή μέχρι …στα κεραμίδια τα παιδιά όλα χτυπάνε παλαμάκια)

Αχ καλέ μου Αι Βασίλη φέρε τη χαρά στα χείλη,
Στα παιδιά όλου του κόσμου χάρισε πρώτα ειρήνη.
Μη πεθαίνουν από την πείνα στο Κονγκό στην Ινδοκίνα,
Από τον κόκκινο σου σκούφο επανάσταση ξεκίνα.
(Στους 2 πρώτους στίχους μόνο τα παιδιά ελαφάκια κάνουν μιμητικές
κινήσεις και στους άλλους 2 σηκώνουν ψηλά τα χέρια κουνώντας τα δεξιά κι
αριστερά)



Μύτη κόκκινη από το χιόνι και ποτέ του δε θυμώνει,
Και από τη μαύρη καμινάδα ακούτε τον να ρίχνει αράδα.
Δεν κουράζεται καθόλου μες το κρύο του χειμώνα,
Περπατάει στα κεραμίδια και μοιράζει τα παιχνίδια.
(από μύτη μέχρι …παιχνίδια όλα τα παιδιά χτυπάνε παλαμάκια)

Αχ καλέ μου Αι Βασίλη φέρε τη χαρά στα χείλη,
Στα παιδιά όλου του κόσμου χάρισε πρώτα ειρήνη.
Μη πεθαίνουν από την πείνα στο Κονγκό στην Ινδοκίνα,
Από τον κόκκινο σου σκούφο επανάσταση ξεκίνα.
(Στους 2 πρώτους στίχους μόνο τα παιδιά ελαφάκια κάνουν μιμητικές
κινήσεις και στους άλλους 2 σηκώνουν ψηλά τα χέρια κουνώντας τα δεξιά κι
αριστερά)

Άγιος Βασίλης

ΧΟ- ΧΟ- ΧΟ – ΧΟ- ΧΟ- ΧΟ
Ήρθα κοντά σας αυτή τη βραδιά
και φέρνω δώρα για τα παιδιά
που θα τα μοιράσω με χαρά.
Κανείς απόψε εδώ
δεν θα μείνει παραπονεμένος.
Για τα παιδιά φέρνω παιχνίδια
και σε σας τους μεγάλους πολλές ευχές.
Χρόνια πολλά, Χρόνια Πολλά ,
Καλή Χρονιά με Υγεία και χαρά .
Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά
ευτυχία προσωπική
και οικογενειακή.
Χαμογελάστε κι ίσως τα καλύτερα
σας περιμένουν αυτή τη χρονιά.

Εκπαιδευτικός (*ανεβαίνει κι εκείνη στη σκηνή)

Σ’ ευχαριστούμε Άγιε Βασίλη για τις ευχές, μα κάθισε να
ξεκουραστείς κι εμείς θα σου πούμε τα κάλαντα και άλλα
τραγούδια για να χαρείς.



( * πριν να πουν τα κάλαντα     η  εκπαιδευτικός μοιράζει
τριγωνάκια  και κουδουνάκια στα παιδιά)

-Τραγούδια: 1.Κάλαντα Χριστουγέννων
2. Ρούντολφ το ελαφάκι
3. κάλαντα Πρωτοχρονιάς

(*Η παράσταση τελειώνει με ευχές που λένε όλα μαζί τα
παιδιά)

«Καλή χρονιά! Χρόνια πολλά»

*Ακολουθεί  μοίρασμα δώρων και κέρασμα
γονιών και παιδιών.

Προτάσεις και ιδέες για την παράσταση

Αρχικά διαβάζω το έργο ως έχει ή το αφηγούμαι σαν παραμύθι.
Βάζω και ακούμε τη μουσική και με τη βοήθεια των παιδιών
δημιουργώ ένα ιστόγραμμα για τη γιορτή μια και σαν στόχο έχω
τη μεγαλύτερη ενεργό συμμετοχή των παιδιών από την αρχή της
οργάνωσης μέχρι και την τελική παρουσίαση. Κάνουμε
συγκέντρωση γονέων. Σαφώς εμπλέκονται και οι γονείς των
παιδιών ενεργά για να δουν από κοντά, να ζήσουν και να νιώσουν
τη χαρά και τα οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά από μια
θεατρική παράσταση. Τα σκηνικά, οι στολές  γίνονται με τη
βοήθειά τους. Μοιράζουμε ρόλους σεβόμενοι τις δυνατότητες και
τα θέλω των παιδιών. Αρχίζουμε τις πρόβες στην αρχή στην τάξη,
ενθαρρύνουμε την προσπάθεια των παιδιών και  αν είναι δυνατόν
κάνουμε αρκετές πρόβες στο χώρο που θα γίνει η παράσταση.

Στο νηπιαγωγείο χρησιμοποιούσαμε την σκηνή που είχαν τα
συστεγαζόμενα Δημοτικά Σχολεία στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων.



Σκηνικό: χιονισμένο τοπίο
Από την οροφή της σκηνής κρεμάμε χιονονιφάδες με

μισινέζα (νάιλον κλωστή). Στην μια άκρη τοποθετούμε το σπιτάκι
του Αϊ Βασίλη που δεν είναι άλλο από το κουκλοθέατρο του
Νηπιαγωγείου στολισμένο. Στο τρίγωνο που είναι η σκεπή του
βάζουμε  κόκκινη γιρλάντα και στο ορθογώνιο άνοιγμα μπροστά
βάζουμε πράσινη γιρλάντα χριστουγεννιάτικη. Στο ένα πλάι
κρεμάμε έναν μεγάλο κόκκινο σάκο και μπροστά κουτιά
διαφόρων μεγεθών κατά προτίμηση λευκά κουτιά παπουτσιών τα
οποία γίνονται κουτιά δώρων δένοντας το καθένα με διαφορετικό
χρώμα μονόχρωμης κορδέλας.

Στο πίσω μέρος της σκηνής τοποθετούμε τους πάγκους του
Νηπιαγωγείου για να κάθονται τα παιδιά  στην θέση που αρχικά
ορίσαμε μόλις πουν τα λόγια τους(* επιθυμώ όλα τα παιδιά να
ανέβουν και να παραμείνουν στη σκηνή μέχρι το τέλος της
γιορτής συμμετέχοντας στα τραγούδια που θα ακολουθήσουν, να
χαρούν τα ίδια και να τα χαρούν και οι γονείς τους)

Στολές και αξεσουάρ του κάθε ρόλου
Χιονονεράιδες: άσπρο καλτσόν, άσπρο κορμάκι, φούστα
από τούλι λευκή, φτερά λευκά, κορώνα ασημένια στο κεφάλι και
κρατούν ένα καλαθάκι με χιόνι στο οποίο έχουν μέσα κι ένα
τριγωνάκι
Χιονονιφάδες: άσπρο καλτσόν, άσπρο κορμάκι, φούστα
από τούλι λευκή  στολισμένη με λευκό μαραμπού και στο κεφάλι
στέκα με μαραμπού.



Κρυσταλλάκια: άσπρο παντελόνι και μπλουζάκι (όπως
μια παιδική πιτζάμα) και μικρά διάφανα χριστουγεννιάτικα
στολίδια ραμμένα πάνω του
Βοριάδες: κάπες γκρίζες και από μέσα μονόχρωμο μπλε
παντελόνι και μπλουζάκι
Χειμώνας: άσπρο παντελόνι και μπλουζάκι (όπως μια
παιδική πιτζάμα), ζώνη χρυσή στη μέση κάπα λευκή με τελείωμα
γούνα και γούνινο ή πλεκτό σκούφο, μπότες- γαλότσες
Παγωνιά: σιελ φόρεμα μακρύ, κάπα λευκή με γούνα-
μαραμπού στο τελείωμα
Άγιος Βασίλης: κόκκινη στολή, σκουφί  και ένας σάκος
Ελαφάκια: καφέ μπεζ παντελόνι και μπλουζάκι και στο
κεφάλι κερατάκια με κουδουνάκια.

Προτάσεις και ιδέες για χορευτικά

(* είσοδος και χορευτικό αφηγητών- νεράιδων )

1. μπαίνουν εναλλάξ από τις δύο εισόδους τις σκηνής
κρατώντας το καλαθάκι τους και πετάνε χιόνι κάνοντας το
γύρω τις σκηνής μέχρι … «τα κάλαντα γύρω ηχούν»



2. στο ρεφρέν «τι γλυκά..» στέκονται με την φορά στον
κόσμο βγάζουν τα τργωνάκια και χτυπάνε με τον ίδιο ρυθμό

3. «Στο δώστε δώρα» δίνουν τα χέρια κάνουν κύκλο  και
χορεύουν γύρω- γύρω

4. κάθονται κάτω και κάνουν όπως και στ

(*Είσοδος και χορευτικό για τον Χειμώνα και την Παγωνιά)
1. μπαίνουν εναλλάξ από τις δύο εισόδους ο Χειμώνας και η
Παγωνιά και συναντιούνται στο πίσω μέρος της σκηνής.
2.πιάνονται από το χέρι και πηγαίνουν και κάνουν έναν
κύκλο  χορεύοντας γύρω από τις χιονονεράιδες.
3.στο κάστανα…χωρίζουν και πηγαίνοντας αντίθετα
χαϊδεύουν στο κεφάλι  τις χιονονιφάδες
4.συναντιούνται, πιάνονται από το χέρι και χορεύουν όπως
στο 2.
5. όταν αρχίζει η μουσική μπαίνουν στο μέσον του κύκλου
και χορεύουν βαλς μέχρι να χαμηλώσουμε την μουσική

( *Είσοδος και χορευτικό για τα κρυσταλλάκια και τις
χιονονιφάδες)
1. μπαίνουν χορεύοντας εναλλάξ από τις δύο εισόδους από
την μία τα αγόρια και από την άλλη τα κορίτσια, πηγαίνουν
στον αριθμό που έχουμε ορίσει να είναι η θέση τους και
μέχρι να τελειώσουν  η δεύτερη στροφή κάνουν τις
μιμητικές κινήσεις του τραγουδιού
2.στην τρίτη στροφή χορεύουν μπρατσάκια,
3. στην τέταρτη στροφή αλλάζοντας χέρια και χορεύουν
μρατσάκια
4.στην πέμπτη στροφή τα κορίτσια κάνουν τη φιγούρα
τυλίγομαι ξετυλίγομαι κρατώντας το χέρι του αγοριού
5. στην έκτη στροφή χορεύουν τα κορίτσια γύρω από τα
αγόρια
6. στην μουσική χορεύουν τα αγόρια γύρω από τα κορίτσια
7. όπως το 2
8. όπως το 3



(*Είσοδος και Χορευτικό αέρηδων)
1. μπαίνουν  ένας-ένας έχοντας τυλιγμένη την κάπα του και
όταν φθάνει στη μέση της σκηνής την ανοίγει και κάνει μια
στροφή και πάει πίσω από ένα ζευγάρι χιονονιφάδας και
κρύσταλλου
2. όταν μπουν όλοι οι αέρηδες κρατώντας ανοιχτές τις κάπες
κάνουν 3 στροφές γύρω από το ζευγάρι τους
3. έρχονται μπροστά από την χιονονιφάδα την πιάνουν από
τα χέρια την σηκώνουν και την στριφογυρίζουν 3 φορές
4.πηγαίνουν πίσω από το κρυσταλλάκι το πιάνουν από τους
ώμους και το γέρνουν δεξιά και αριστερά σαν να παίζουν
κρυφτό
5 έρχονται με  μπροστά στην σκηνή ανοιγοκλείνοντας τις
κάπες κι όταν είναι όλοι στην ίδια ευθεία κάνουν μία στροφή
και σαν να ξεφουσκώνουν-χαλαρώνουν κάθονται κάτω


