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ВИТІВКИ   ПІТЕРА  

КРОЛИКА 
 

 

П’ЄСА - КАЗКА ДЛЯ ДІТЕЙ НА 2 ДІЇ ТА 9 

КАРТИН 

 

 За казкою англійської письменниці 

Беатриси Поттер. 
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ДІЙОВІ     ОСОБИ: 

 

 

 

Місіс   Реббіт- стара крільчиха       

 

Містер  БЕН-  Ії брат 

 

Пітер – 

 

Флоксі -                                    Діти  Місіс  

Реббіт  - ляльки 

 

Мопсі 

Банні 

КОТТОНТЕЙЛ - 

 

БАННІ -   Син  Містера БЕНА  

 

Містер  МАК  ГРЕГОР - людина, в живому 

плані 

 

Кіт, пташки, коники, дзиґи,  метелики 
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ДІЯ  ПЕРША 

 

 

КАРТИНА ПЕРША 

 

Лісова галявина. 

На галявині росте з одного боку сосна, з 

іншого – велика ялинка.  

Під сосною хатина старої крільчихи Місіс 

Реббіт, під ялинкою – хатина брата Місіс Реббіт - 

кролика Містера Бена  

Вдалечині ми бачимо город Містера Мак 

Грегора і його великий будинок. Ранок. Підіймається 

сонечко. Співають пташки.  

Місіс Реббіт порається по господарству, 

розвішує чисту білизну і співає. 

 

Місіс Реббіт.( співає) Хто велику сім’ю має 

Той без діла не гуляє. 

Він завжди  знаходить 

справи, 

Бо йому не до забави. 

Треба на базар 

сходити, 

і продукти закупити, 

Швидко їсти всім 

зварити, 

Бо чекають їжі діти. 

Ще й білизну треба 

прати, 
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В хаті теж усе 

прибрати. 

 

Хто  велику сім’ю має 

Без турботи не гуляє. 

 

Із своєї хатинки виходить Містер Бен. 

Потягується. 

Містер  Бен.    Привіт, сестро!  Щось піднялася 

ти сьогодні дуже рано, Місіс Реббіт!. 

 

Місіс  Реббіт. Так,Містере Бене ,   милий 

братику. Коли велика родина, то  спати ніколи.  

Бач, скільки справ у мене. А я 

одна. З того часу, як  Містер Мак 

Грегор спіймав мого чоловіка, я 

повинна самотужки управлятися 

по господарству. 

 

Містер Бен. У тебе діти слухняні. Вони 

допомагають тобі .Мій Банні 

не такий . Завжди щось 

накоїть. Тільки і слідкуй за 

ним. 

 

Місіс Реббіт. Так, дітей у мене багато. Флопсі, 

Мопсі, Коттонтейл добрі і 

працьовиті кролики, але Пітер... 

О, цей Пітер! Він приносить мені 

стільки турбот! 
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Містер Бен. Нічого!  Пітер підросте, стане 

розумнішим. 

 

( На галявину з хатини Місіс Реббіт  

виплигують  кролики Флопсі, Мопсі Коттонтейл та 

Пітер, а з хатини Містера Бена – Банні)   

 

Флопсі і  Мопсі -  дівчинки. Вони одягнені у 

сукні, а Кролики Коттонтейл, Пітер і Банні- 

Хлопчики. Вони одягнені у штанці і куртки. 

 

ФЛОПСІ. Привіт! Я- Флопсі. 

 

МОПСІ. А я –Мопсі. ( Кролики дівчата 

одягнені однаково, тільки різного кольору.) 

КОТТОНТЕЙЛ. А мене звати Коттонтейл, 

або Пухнастиком. Бачте, який у мене гарний хвіст 

?!Ще я вмію добре стрибати. ( Підстрибує) 

  

ПІТЕР. А я теж можу добре стрибати! Ось, 

подивиться! 

І звати мене Пітерем..А ще я дуже 

люблю спостерігати за метеликами і 

дзигами. ( Пролітають метелики і дзиги,і 

Пітер проводжае їх очами) 

 

БАННІ. А я Банні. Я двоюрідний братець 

кролику Пітеру. Мій батько, Містер Бен, 

приходиться братом матері Пітера, Місіс 

Реббіт.. Я не тільки добре вмію плигати, 

але й швидко бігати. 
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.. . 

 

Місіс Реббіт. Вмиватися! Негайно після сну 

вмиватися!( Виносить з хати 

миску і воду) 

 

Льє воду у миску. Всі кролики вмиваються, 

крім Пітера. 

Він щось побачив у траві, і не звертає уваги на 

матір. 

 

Пітеру! Пітеру! Невже тебе це не 

стосується? Швидко іди сюди і 

помий обличчя!  

 

( Пітер без усякого бажання йде вмиватися) 

    

Містер Бен. А зараз, діти, зробимо ранкову 

зарядку. 

 

Вмикає магнітофон, який він виніс. 

Пташки теж починають ще голосніше співати і 

діти роблять зарядку і всі співають. 

А Пітер і Бен теж роблять зарядку, але увесь 

час про щось шепочуться. 

 

(Усі Співають)  Вліво-вправо, вліво-вправо, 

Нахилилися всі браво.     

Флопсі, Мопсі, Коттонтейл, 

Грай музико для дітей! 

Ніжки довгі   пострибали, 



 8 

Хвістиками помахали,   

Вліво-вправо, вліво-вправо, 

Нахилилися всі браво! 

 

 

Місіс Реббіт. А зараз, до хати! Час снідати!   

 

Всі йдуть до хати, крім Пітера. Містер Бен теж 

бере за руку Банні і веде до своєї хатини. 

На галявині залишається Пітер. Він весь час 

бігає то за метеликами, то за дзиґами. Раптом з хати 

Містера Бен вибігає Банні 

 

БАННІ Слухай, Пітере,! Вчора тато казав, що 

на городі у Містера Мак Грегора багато 

солодкої моркви. Підемо? 

Га...  Назбираємо. Ще до дому 

принесемо. 

 

Пітер. А Матінко розповідала, що Містер Мак 

Грегор спіймав мого батька. 

 

БАННІ Твій батько був старий, і не міг вже 

швидко бігати. Ось він його і спіймав. 

А давай зараз побігаємо навипередки. 

Хто скоріше добіжить до  моєї хати. 

 

( Стають один коло одного) 

 

На старт! Увага!  Один, два, три! Побігли! 
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(З хати виходить Містер Бен. ! кролики  

зіткнувшись з ним падають у різні боки) 

Містер Бен. А –ну, йдіть негайно по своїм 

хатам! Скільки разів вам 

повторювати? ( Всі йдуть по 

своїм хатам. ) 

 

( Чути звуки музики. Спів пташок) 

 

ПТАШКИ.(Співають)Чікі-рікі, чікі-рікі! 

Пташенята невеликі. 

Пробудилися раненько , 

Вмилися росою гарненько. 

Будемо  весь день співати 

Всіх у лісі забавляти! 

Чі-кі-рікі, чі-кі-рікі! 

 

 

 

ЗАТЕМНЕННЯ 

 

 

КАРТИНА ДРУГА 

 

Та ж сама галявина.  З хатини виходить Місіс 

Реббіт із своїми діточками. Вона тримає кошик. На 

голові у неї гарний капелюшок.  

Вона переодягнена у вишуканий одяг. 

 

Місіс Реббіт. Діточки! Слухайте мене уважно! 

Я піду до крамниці, а ви,  ідіть 
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он на ту галявину і позбирайте 

суничок, та пограйтеся. Але 

борони вас Боже підходити 

близько до городу  Містера Мак 

Грегора! 

 

ФЛОПСІ. Чому , мамо? 

 

МОПСІ  Не можна, мамо? 

 

КОТТОНТЕЙЛ. Але там багато смачного! 

  

 Пітер зовсім не слухає.  Він роздивляється  

коників та  метеликів. 

 

Місіс Реббіт. Ви пам’ятаєте, який жахливий 

випадок трапився з вашим татом? Я 

думаю, що він потрапив у пиріг  Місіс 

Мак Грегор ( Витирає сльози). 

 

Діти оточують Ії і заспокоюють. 

А Пітер тим часом бігає за метеликом і співає 

 

Пітер. Метелику, метелику, 

Куди ти летиш? 

До  сонечка яскравого   

Дивись, долетиш! 

Крильчата  тонесенькі 

Сонцем не спали, 

Краще, Метелику, у садок лети! 

Там  радісно і весело 
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В зеленому садку, 

із коником і дзиґою 

Закружляй в танку! 

 

Місіс Реббіт. А ти, Пітере, чому мене не 

слухаєш? Я тебе одягла в 

новеньку куртку і дала взути нові 

черевики. Дивись, не забрудни 

їх! іди з братиком і сестрами 

позбирай суничок та пограйся. Я 

швидко прийду. 

 

( Йде) 

Усі побігли з пісенькою на 

галявину. 

 

 

На галявину у лісі  ми побіжимо, 

Назбираємо    суничок скільки 

зможемо  

Ще у схованки пограти буде час. 

 

Поки матінко додому не покличе 

нас! 

 

 ( Біжать) 

 

Пітер залишається. 

З іншої хати  виходить  кролик Банні. Бачить  

Пітера . 
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БАННІ. Слухай, Пітере, куди ти йдеш? 

 

Пітер. Збирати сунички. А що? Підемо з нами, 

га? 

 

БАННІ. Ні, не хочу. Давай краще підемо до городу 

Містера Мак Грегора. Така смачна і 

солодка морква у нього. А ще тато казав, 

що там е багато капусти. Ти любиш 

капусту, Пітере? 

 

Пітер. Ага! 

 

БАННІ. То пішли! 

 

Пітер . А матуся казала,   що не треба туди йти 

і он, дивись, Містер Мак Грегор 

порається у городі. А ще у мене нова 

курточка і черевики.. Бачиш, які гарні. 

Я  можу їх забруднити. 

 

БАННІ Та не забруднишся! Ми швидко 

назбираємо моркви і капусти та 

втечемо. Містер Мак Грегор і не 

побачить. Чи може ти боїшся? Ха-х а-

ха Пітер боягуз! Ха-ха-ха! Боягуз!  

Боягуз! 

 

Пітер. І зовсім я не   Боягуз  ! 

 

БАННІ. Тоді пішли! 
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Пітер. Гаразд, пішли! 

 

( Йдуть і співають пісеньку) 

 

Овочів багато      

Назбираємо! 

Принесемо до хати, 

Борщик зваримо! 

Всіх  смачним борщем  

Нагодуймо!  

і сусідам моркву теж 

Подаруємо! 

  

 

 

 

 

ЗАТЕМНЕННЯ 

 

 

КАРТИНА  ТРЕТЯ 

 

Город  Містера Мак Грегора з парканом, 

хвіртка зачинена. 

 

Крізь паркан видно, як Містер Мак Грегор 

щось саджає. 

Коло нього  крутиться Кіт. 
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Пітер.  Тут  паркан, а хвіртка, дивись, 

зачинена.! 

 

БАННІ. Та нічого!  Ти лізь  під хвіртку...А я 

тебе протовкну. 

 

Пітер. А Кіт...Он як  він дивиться в наш   бік... 

 

БАННІ. Кіт дуже старий... Ще й сліпий. Він 

нічого не помітить. Швидше лізь... 

 

( Пітер лізе під хвірткою. Банні притовкує 

його.) 

 

Нарешті Пітер проліз. 

 

Пітер. Лізь і ти Бене! 

 

БАННІ. Ні... Краще ти Пітере  назбирай 

моркви і кинь Ії крізь паркан. А я тут 

зловлю ії. 

 

(Пітер починає рвати моркву і кидає Банні 

 Раптом Кіт бачить  Пітера і кидається до 

нього. Банні тікає з морквою.  

Пітер розгубився і не знає, що йому робити.  

Містер Мак Грегор бачить Пітера і біжить до 

нього з галасом: “Тримай злодія”! Пітер хоче 

заховатися за кущ аґрусу.  

Але аґрус зверху накрито сіткою. 
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 Пітер чіпляється ґудзиком від своєї куртки і 

падає. 

 Його оточують пташки, але ніяк не можуть 

допомогти.  

Містер Мак Грегор вже біля Пітера. і коли він 

нахиляється, щоб його схопити. 

 Пітер робить зусилля, і виплигує з пастки, 

залишивши курточку і загубивши черевики.  

Містер Мак Грегор женеться за ним, але Пітер 

вскочує у поливальницю.  

Мак Грегор погано бачить. Він в окулярах.  

Шукає Пітера під кожним горщиком, які 

стоять поруч з поливальницею і співає пісеньку.) 

 

Містер МАК ГРЕГОР. Розвелось кролів у 

лісі, 

Не сидять вони на 

місці. 

Не встиг моркву 

посадити, 

А вони прибігли їсти... 

і цибулю, і капусту, 

і горіх   й петрушку 

густу 

Щоб город свій 

захистити, 

Треба  пострах тут 

зробити. 

 

І ось коли Містер Мак Грегор підходить до 

поливальниці, Пітер виплигує і біжить. Кіт і Містер 
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Мак Грегор женеться за ним. Але Пітеру  пощастило 

знайти хвіртку і він рятується. Містер Мак Грегор 

збирає одяг і черевики Пітера і робить з їх 

допомогою опудало. 

      

Давно мені треба було опудало 

поставити...А то... кролі розвелися... 

пташки... 

Кому не лінь лізуть в мій город. 

 

( Співає) “ Розвелось кролів у 

лісі...” 

 

 

 

 

ЗАТЕМНЕННЯ 

 

 

КАРТИНА ЧЕТВЕРТА 

 

Знову галявина, де живуть кролі. Місіс Реббіт 

шукає Пітера.. 

 

Місіс Реббіт. Пітере!  Пітере! ( Шукає за 

хатою) 

Куди ти заховався, 

негіднику. 

 

( З іншої хати виходить Містер Бені. ) 
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Містер БЕН ( Кличе Банні)  Банні ! А піди-но 

сюди! 

 

( Банні з’являється. Він виходить з хати) 

 

БАННІ. Ну, що тобі? 

 

Містер БЕН. Скажи  Банні, ти не бачив 

Пітера? 

 

( Банні мовчить) 

 

(Раптом з’являється Пітер. 

 Він труситься від страху всім тілом і 

ховається за спідницею Місіс Реббіт) 

 

Місіс Реббіт. Що з тобою, Пітере? Ти весь 

тремтиш...  Що трапилося? і де 

твій одяг? 

 

Пітер. Т-т-т-там... У городі М-м-містера М-м-

мак Грегораі 

 

Місіс Реббіт. Боже ж мій! Хіба я  не 

попереджала  тебе  не підходити близько до його 

городу? 

 

Пітер. П-п-попереджала... 

 

Місіс Реббіт. Чому ти такий не слухняний, 

Пітере? 
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Пітер. Не знаю... 

 

Місіс Реббіт. Йди до хати.  Зараз буду 

лікувати тебе від страхів  

 

Містер БЕН. Дай йому випити чай з 

ромашкою.. Він добре заспокоює. 

 

Місіс Реббіт .( Веде Пітера в хату і співає) 

Що мені з тобою робити, 

Неслухняний Пітер -син. 

Всі  мої  нормальні діти. 

Тільки ти пустун один! 

 

 

ЗАТЕМНЕННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДІЯ  ДРУГА 

 

 

КАРТИНА  П’ЯТА 
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Знову галявина. Ранок. Кролики роблять свою 

ранкову зарядку.  

Грає музика і вони співають ту ж саму 

пісеньку. 

 З ними їх дядько Містер Бен 

 

 

“Вліво-вправо, вліво-вправо.. 

Нахилилися всі браво. 

Флопсі, Мопсі, Коттонтейл, 

Грай музика для дітей! 

 

Ніжки  довгі пострибали 

Хвостиками помахали 

Вліво-вправо, вліво-вправо, 

Нахилилися всі браво.” 

 

 

Але Пітер не робить зарядку, а сидить під 

деревом дуже сумний.  

Замість одягу на ньому червона  хустинка.. 

 

З хатини виходить Місіс  Реббіт. 

 

 Місіс Реббіт. Діточки, я зараз піду до 

крамниці. А ви трохи 

погуляйте. Та не ходить у сад 

Містера Мак Грегора. Особливо 

ти, Пітере. Ти мене чуєш? 
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Пітер. Чую, чую... 

 

Місіс Реббіт . Діти, повторіть , що я сказала. 

 

Усі ( Разом) Не ходити в сад і город Містера 

Мак Грегора! 

 

Місіс Реббіт. Я хочу, щоб це повторив Пітер! 

 

Пітер. Не піду! Як я можу піти... Коли     у 

мене немає одягу. 

 

Місіс Реббіт. Ось і сиди тут... поки я не 

прийду. А ви, діти, йдіть на 

галявину та позбирайте 

суничок.( Йде і співає) 

     «Хто велику сім»ю має 
Той без діла не гуляє»…( стор.3) 

Містер Бен  теж йде в інший бік, а маленькі 

кролики біжать на галявину, що біля лісу. 

З’являється Банні 

 

БАННІ. ( Бачить Пітера)  О! Чого це ти тут 

сидиш? 

( Пітер насупився і мовчить) 

 і що це ти на себе начепив? 

 

Пітер(Сердито) Що, що...   Не бачиш, чи що?  

Хустка. 

 

БАННІ. А де ж твій новенький одяг. 
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Пітер. Де, де... У Містера Мак Грегора в 

городі... 

Он, подивись..(показує лапкою) Бачиш 

ото опудало. Воно вдягнено в мою 

курточку і черевики. Та ще Містер Мак 

Грегор бриль на нього почепив. 

 

БАННІ. Ха-ха-ха! Пітер - опудало! Ха-ха-ха! 

 

ПІТЕР. А ти… ти поганий товариш! Сам втік, 

а мене самого залишив. Не  

хочу з тобою більш товаришувати. 

(Відвернувся) 

 

БАННІ Не ображайся, Пітере!(Сідає поруч)  

Слухай! Тато казав, що Містер  

Мак Грегор сьогодні вранці поїхав до 

міста...Слово честі.. Не брешу... Пішли 

до нього у город і знімемо  одяг з 

опудала 

 

ПІТЕР. А ти знову втечеш? 

БАННІ. Ні, не втечу !. То я Містера Мак 

Грегора злякався. А зараз його немає… 

то я не   втечу.. 

 

Пітер. Ну... якщо не втечеш… і     Містера Мак 

Грегора немає... то тоді пішли. 

( Йдуть з піснею) 

Містере Грегор! Містере Грегор! 
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Ми тебе не боїмося! 

і до твого , бач городу, 

Зараз швидко пробрамося!! 

 

КАРТИНА  ШОСТА. 

Город Містера Мак Грегора.  

Кроленята Пітер і Банні пролазять крізь 

хвіртку. 

Бен допомагає Пітеру, а Пітер Банні. 

Містера Мак. Грегора немає. 

 

Пітер. (Підбіг до опудала) Ось, він мій одяг. 

Моя курточка і черевички. Вони навіть 

не забруднилися! (  Одягається). 

 

(А тим часом Банні  збирає овочі і !їсть 

моркву). 

 

БАННІ Пітеру! Швидше одягайся! Де твоя 

хустка? Давай назбираємо цибулі,  

картоплі та моркви! 

 

Пітер бере хустину, розкладує її ,і кролики 

починають наповнювати хустину овочами. При 

цьому вони співають. 

 

Пітер і БАННІ ( Разом)  Морква, цибуля, 

Капуста, горіх. 

Буде чудовий 

Для зайців пиріг! 

Тут і картопля, 
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Петрушка, буряк, 

Зваримо  борщик 

На будь-який смак! 

 

Пітер. Скоріше! Доки немає Містера 

Мак.Грегора! 

 

БАННІ. Зараз зав’яжу хустину. ( Зав’язує 

хустку. Пітер допомагає) 

Раптом бачить у клітці свого батька - Містера 

Реббіта. 

 

ПІТЕР. Тату! Тату! Це ти!?  

 

МІСТЕР РЕББІТ. Синку! Скоріше допоможи 

мені вибратися… Відімкни клітку. Ключ 

знаходиться позаду  її! Скоріше!  

 

Пітер  і Банні почали шукати ключ і, нарешті, 

коли вони його вже знайшли, 

 , 

Банні його загубив у траві. Кролики почали 

шукати ключ. І ось ключ в руках Пітера, але  раптом 

з являється Кіт. Він кидається на кролів. Пітер і 

Банні метушаться. Шукають, де можна сховатися. 

Вони бачать велику корзину і ховаються під нею. 

 

 

Кіт плигнув зверху на корзину і усівся, 

обнюхуючи її. 
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Кіт. Няв-няв! Няв-няв! Посидьте тут, поки 

прийде хазяїн Ось він вам покаже, де 

раки зимують!Няв-няв! 

(Співає) Я вчений кіт, 

 

Розумний кіт,    

В городі охоронець., 

Такого ще не бачив світ, 

Щоб замість пса 

Ніс вахту Кіт. 

Пестун і вихованець! 

 

ЗАТЕМНЕННЯ 

 

КАРТИНА СЬОМА 

Знову лісова галявина. 

Місіс Реббіт повертається з крамниці. Кличе 

кроленят.. 
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Місіс Реббіт. Кроленята! Анумо йдіть сюди. 

 З’являються кроленята з кошиками повними 

суничок. 

Флопсі. Дивись, матусю! 

Мопсі. Скільки ягід назбирали! 

Коттонтейл. І я! І я 

Флопсі. Спечемо  пиріг з суничками? 

Мопсі. Смачний пиріг! 

Коттонтейл. Ура-а-а! 

Місіс Реббіт. Діти, а де ваш братик  Пітер? 

Усі. Пітер? 

Місіс Реббіт. Так, так, Пітер! Де цей шибеник? 

Флопсі. А він залишився тут, під деревом. 

Мопсі. Він же без одягу. 

Коттонтейл. і без черевиків. 

Місіс Реббіт і кроленята починають шукати і 

гукати Пітера. 

Але його ніде немає. 

Виходить Містер БЕН 
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Містер БЕН Чого ви усі тут шукаєте, сестро? 

Місіс Реббіт. Пітера! Знову кудись подівся! 

Що мені з ним робити? 

До залу: Діти, ви не бачили Пітера? 

Чути крики: “У Містера Мак Грегора в городі! 

Ой! Що ви кажете? У Містера 

Мак. Грегора? Боже ж мій  Він 

таки попав у халепу! 

Містер БЕН. Та й Банні кудись подівся . Діти, 

ви Банні не бачили?( До залу) 

 

(Діти з залу: “Він теж пішов туди.) 

Теж пішов з Пітером?! Ну, 

сестро, чекайте мене тут! Я піду 

їх шукати! 

Місіс Реббіт.(У розпачі сідає під дерево і 

витирає очі) (Діти оточують її.) 

 (Співає) Що мені з тобою робити, 

Неслухняний Пітер-син? 

Всі нормальні в мене діти, 

Тільки ти пустун один! 
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ЗАТЕМНЕННЯ 

 

КАРТИНА ВОСЬМА 

 

Город Містера Мак.Грегора. Кролик Містер 

Бен лізе крізь хвіртку.  Назустріч йому  летять 

горобчики і щось хочуть розповісти. 

Містер Бен. Що? Ви кажете, що Кролик Пітер 

і Кролик Банні  заховалися  під 

корзину? Так? 

ГОРОБЧИКИ. Пі-пі-пі-пі! 

Містер Бен. І Кіт  стереже їх?  Ото негіднику... 

Зараз ми йому покажемо! 

Ведіть мене до цієї корзини...  

і допоможіть!    

ГОРОБЧИКИ. Пі-пі-пі-пі!  

Містер Бен.  Допоможете? Чи не так? 

ГОРОБЧИКИ. Пі-пі-пі-пі! 

У супроводі горобчиків Містер Бен нарешті 

підходить до корзини, де заховалися кролики. 
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Містер Бен.(Кидається на Кота, горобчики 

теж з усіх боків клюють його) 

Геть, геть відійди від  

корзини! 

Починається бійка, і перемагає Містер Бен. 

Кіт тікає. 

Містер Бен перевертає корзину і бачить там 

Пітера і Банні. 

Вони дуже налякані. 

Містер Бен. А зараз, швидко біжить додому! 

ПІТЕР. Ні, Містере Бен! Спочатку треба 

звільнити мого тату! 

МІСТЕР БЕН. Тату? Де ж він? 

БЕН. Ось ! В цій клітці! Скоріше, Пітере, 

відчиняй її! 

 

Пітер з Банні відчиняють клітку. 

 

МІСТЕР БЕН. Містере Реббіт! А ми думали, 

що вже ніколи вас не 
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побачимо. ( Обіймає його і 

цілує) 

МІСТЕР РЕББІТ.О ! Нарешті я на волі! Який 

я щасливий! Дякую, мої 

любі! Ви не уявляєте собі, 

яка це радість знову бути 

вільним! 

(  Цілує Пітера, Банні ) 

МІСТЕР БЕН. Поки нікого немає, 

поспішимо! 

 

Пітер тягне хустку з овочами. 

Пітер. Ось, тільки овочі візьму з собою... 

Містер Бен. Що це? Ви вкрали   овочі з городу 

Містера Мак. Грегора? Це 

неподобство! 

МІСТЕР РЕББІТ. Але ж не викидати їх! 

МІСТЕР БЕН 

(Трохи замислився)  

  Почекайте! Я ось залишу йому 

гроші і записку. (Виймає з кишені папір і 

олівець і пише записку для містера Мак. 

Грегора. 
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Потім усе це кладе на корзину разом з 

грошами.) 

БЕН. Тато, а що ти там написав? 

Містер Бен. Написав я, що вибачаюсь за те, 

що без дозволу залізли в город 

і залишаю йому гроші за 

овочі, які теж зібрані без 

дозволу.! Що більше не 

будемо красти.. Чи не так?   

КРОЛИКИ. Так! Так! 

Містер Бен. А зараз тікаймо, поки не пізно! 

 

Біжать до хвіртки і з труднощами пролазять 

крізь паркан.  

Чути вистріли і крики “Тримайте Злодіїв!”. 

 З’являється Містер Мак. Грегор з рушницею.  

Бачить порожню клітку і записку . Читає. 

Чухає потилицю. 

 

Містер МАК ГРЕГОР. Гм! З одного боку це 

добре, що вони не будуть красти... А з іншого...без 

кроликів буде якось сумно... Чи не так, діти?( До 

залу) 

 

( Співає) Маю я город багатий , 

Приходить до мене всі   

Запрошу я вас до хати, 



 31 

Пригощу, що є усім! 

Моркву,  дам покуштувати, 

Ще капусти на обід, 

Нагодую, чим багатий,  

Лісовий, звіриний світ! 

 

 

ЗАТЕМНЕННЯ 

 

 

 

 

 

КАРТИНА ДЕВ’ЯТА 

 

Знову лісова галявина. Радісно стрибають 

кролики Пітер і Банні. 

А за ними поважно йдуть  Містер Бен та 

Містер Реббіт  з хусткою повною овочів. 

 

Місіс Реббіт. Ой , братику! Ти їх знайшов! 

Пітеру, синку!  ! (Обіймає його) 

Бачить чоловіка. 

О! Містер Реббіт! Живий! Живий! Очам своїм 

не вірю! 

 

Цілує його. 

 

МІСТЕР РЕББІТ. Так, живий і вільний, 

дякуючи Пітеру і Банні! 
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МІСІС РЕББІТ. Невже?! Так ти герой , мій 

синку? 

 

Пітер сором’язливо нахиляє голову.  

 

БАННІ. І я! І я теж герой!  

 

МІСІС РЕББІТ. Звичайно! Ви дуже сміливі і 

відважні добрі кролики! 

А що це в хустці? Невже 

овочі? Навіщо ви це зробили? 

 

Пітер. Містер Бен! Залишив гроші Містеру 

Мак. Грегору. 

 

Містер Бен. Так, люба сестриця! Бери ці овочі 

і навари нам смачного борщику.. 

Місіс Реббіт. О, дякую тобі. Зараз побіжу.  

(бачить, що Пітер одягнений) 

Синку, ти знайшов свій одяг? 

і черевики? 

 

Пітер.  Так...  Тепер я ніколи його не залишу. 

 

Місіс Реббіт. А зараз, мої любі. Давайте 

накриємо на стіл і відсвяткуємо 

повернення мого чоловіка 

Містера Реббіта, Пітера і Банні! 

 

Всі тягнуть стіл, накривають його 

скатертиною, 
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 ставлять тарілки з морквою і іншими овочами. 

При цьому вони співають і навіть дехто 

танцює. 

 

Всі співають. 

 

Ми у лісі живемо 

Дружною сім’єю, 

Нас кролів багато   

Під стріхою однією! 

Флопсі, Мопсі, Коттонтейл 

Грай музико для дітей! 

 

 

Пітер –кролик – наш герой, , 

Взимку, влітку і весною, 

Цілий рік  ,дивись, пустує,     . 

Разом з Банні бешкетує! 

Флопсі, Мопсі, Коттонтейл, 

Грай музико для дітей! 

 

 

 

ЗАВІСА 
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Анотація до п'єси «Витівки Пітера 

Кролика». 

 

Казка - п'єса для дітей на дві дії та дев’ять 

картин. 

Казка про маленького і неслухняного кролика 

Пітера, який зі своїм товаришем кроликом Банні 

потрапляють в різні кумедні ситуації, та в кінці 

постають справжніми героями.  

Казка може бути поставлена в театрі ляльок 

і в театрі юного глядача. 

 


