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ЗУБАТА ВТРАТА 

Зубна комедія жахів для дітей від 4-х років 

Дійові особи: 

Дівчинка Ліза – років шести 

Її зуб - різець 

Зуб з кар’єсом 

Зуб-провідник 

Щітка-контролер 

Щітка-контролер 2 

Золотий зуб 

Маленький наляканий зуб 

Команда зубів ( Зубака, Кусака, Ковиряка, Пломбяка, Жувака) 

Фаст фуд ( цукерки, гамбургери, картопля фрі) 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо вас зацікавила ця п’єса, просимо перед постановкою узгодити питання 

авторських прав з автором. 
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Дівчинка Ліза плачучи та тримаючись однією рукою за лице заходить у  

свою кімнату. Досить повільно вона підходить до ліжка і сідає. 

Ліза. І чому? Чому це мало статися перед моїм днем народження? Завтра до 

мене прийдуть усі друзі! 

Шукає щось у своїй шухляді. Бере у руки дзеркало та роздивляється, повільно 

відкриває рота. Замість передніх двох зубів у дівчинки лише один, а поряд 

велика дірка. Таке іноді трапляється у дітей, коли випадають молочні зуби. 

Ліза. (дивлячись на зуб)  І чому ти не міг випасти хоча б через тиждень? Ну 

треба було тобі зробити це саме сьогодні!? 

Плачучи Ліза лягає у ліжко та починає вередувати повторюючи одне і те 

саме «За що?за що?».  Паралельно зализує своє горе чупа-чупсом . Думає. 

Знову риється в шухляді намагаючись знайти хоч щось трішечки схожим на 

зуб і починає приміряти собі це все до рота. 

Ліза.  Не підходить. 

Пауза. Ліза повільно встає з ліжка. Задумується. 

Ліза. Точно!  Як  одразу не згадала про це. Мама казала, що якщо я покладу 

свій зуб на ніч під подушку і напишу бажання, то прийде зубна фея забере 

мій зуб,  а натомість дасть мені те що я хочу. 

Ліза бере у руки папір та ручку. Лягає на ліжко та починає придумувати 

бажання. 

Ліза.  Хочу, хочу,хочу Велику купу цукерок!!!  І щоб вони ніколи не 

закінчувались!  

Бажання відтворюється у Лізиній голові. Вона їсть всі цукерки світу і стає 

дуже товстою і всі зуби випадають 

Ліза. Ого!!! Ні-ні! Таке не треба!   

Рве листок з бажанням та бере новий 

Ліза. Хочу, Хочу, моно колесо!!! Ооо, клас, оце так бажання!  

Бажання відтворюється у Лізиній голові. Вона їде на моно колесі і падає. Від 

падіння в неї випадає зуб 

Ліза. Ой-йой! Це зовсім не те що я хочу!!!! Так! Я ж просто хочу щоб зуб 

повернувся на своє місце! От і все! 

Бажання відтворюється у Лізиній голові. Вона + Зуб = Салют 

Ліза. Ну нарешті! Це точно те що мені потрібно! 

Вимикає світло і лягає спати. Пауза. 



Подушка починає рухатися. Ледь повільно звідти вилазить Лізин зуб. 

Починає активно дихати, адже під подушкою дуже важно знайти свіже 

повітря. Зуб дуже повільно злазить і з ліжка і обережно намагається 

знайти вихід з кімнати. Перечіпляючись за іграшку падає і вмикає світло у 

кімнаті. Ліза прокидається. 

Ліза. Хто тут? 

Зуб завмер, наче у грі «Машина –стоп». Мовчить та не дихає. Коли не 

вистачає кисню почанає голосно хикати. 

Ліза. (зі страхом) Хто це? 

Зуб. Це я… 

Ліза. Хто я? І де ти? 

Зуб. Я тут, внизу! Подивись уважно. 

Ліза обережно висуває голову з ліжка до низу. Зуб помахав їй рукою 

Зуб. Привіт! 

Ліза. (накривається ковдрою і тремтить від страху) АААА!  

Зуб. Ліза! От тільки не починай псувати наші відносини з першого 

побачення, до речі як ти псувала їх раніше всякими там цукерками. 

Ліза. Хто ти? 

Зуб. Добрий вечір! І це після всього що між нами було? Тобто наше сумісне 

життя у кількості шести років для тебе нічого не означало? 

Ліза. (зі страхом) Хто ти? 

Зуб. Ліза схаменись! Я твій зуб, і не просто зуб, а різець! Зуб, який слугує для 

захватування та розрізання їжі! Їжі, Лізок, а не снікерсів та баунті! 

Ліза. Але ж зуби не вміють розмовляти… 

Зуб. Ох, Ліза-Ліза… Тобто зубні феї існують, а зуби не вміють розмовляти? 

Все, в мене немає часу на балачки, мені потрібно йти, Чао! 

Ліза. Стоооооооп 

Зуб. Ну що таке? 

Ліза. А ти куди? 

Зуб. Ну як куди? Сама відправила мене до зубної феї, а потім питає куди це 

я! 

Ліза. А хіба фея не сама має прийти за тобою? 



Зуб. Ага, немає їй що робити за всіма зубами у світі ходити… А хоча добре, 

добре… почекаємо… 

Пауза 

Зуб. Почекаємо, коли тобі буде виповнюватися не сім років, а сорок сім! Ось 

тобі вона може і дійде до тебе самостійно! Все Досвідулі! 

Ліза. Стоооооооооп! А ти далеко? 

Зуб. Якщо тобі дійсно це цікаво, то я йду в країну молочних зубів, знаєш де 

це? 

Ліза бере у руки планшет, починає шукати по геолокації. 

Планшет. Нічого не знайдено. Спробуйте змінити дані. 

Зуб. На google maps цю країну не знайдеш, можеш і не намагатися. 

Ліза. А можна з тобою? 

Зуб. На жаль, на жаль… Туди можуть потрапити лише зуби… щось ти не 

сильно схожа не зуб! 

Ліза. (починає плакати) але… я так хочу… 

Зуб. О, ні!  Ці ваші дівочі штучки…Я на це не поведуся! 

Ліза. (плачучи) будь-ласкааааа… 

Зуб. Гаразд-гаразд, тільки не скигли! Здається в мене є ідея! Неси сюди всі 

свої білі речі. 

Ліза біжить до шафи і вивалює звідти всі простирадла та рушники білого 

кольору. Вони починають з речей робити дівчинці костюм зуба. 

Зубом стати може не кожен, 

Та мій досвід нам допоможе. 

Зуб із тебе ми зробимо швидко 

Й в країну зубів відпрвимось стрімко 

 

Там зуби, зуби, зуби повсюду, 

Там без питань щасливими будем! 

Там фею зустрінемо справжню зубну 

До півночі від радощів я не засну! 

 

Вдягайся скоріше, давай поспішати - 

Готовий я друзів нових зустрічати! 

Ми їдем в Країну Молочних Зубів, 

Як же давно туди я хотів! 



 

Зуб. Ну все, нам треба поспішати. З тебе зуб звичайно вийшов так собі, але 

не подавай виду, нікому не треба помітити, що ти людина, яку перевдягли в 

зуб. Господи, що я несу? 

Ліза. А скажи мені,будь-ласка, якщо я…. 

Зуб. Досить! Якщо будеш задавати багато запитань, то я буду називати тебе 

зубом мудрості! 

Ліза. Вау!  Це тому що я мудра?  

Зуб. Це тому що це зуб мудрості - найвередливіший зуб який тільки може 

з’явитися у твоєму роті. Але, окей, якщо тобі зручно так думати, то добре ти 

мудра, якою ще може бути людина перевдягнена в костюм зуба і при цьому 

вже десять хвилин говорить з реальним зубом, тільки мудра. Так, все нам 

треба йти! Бачиш ось цю прірву? На рахунок три ми повинні стрибнути туди, 

отож один…два… 

Ліза. Що? 

Зуб. Три… 

Зуб та Ліза стрибають у прірву і летять близько двох хвилин. Ця прівра - це 

щось на кшталт нори. Трохи згодом вони потраплять прямо у купе потягу. 

Ліза. Де це ми? 

Зуб. Це потяг. Дорога до країни молочних зубів далека, з пересадками. 

У купе заходить великий, старий та хворий зуб з величезною чорною діркою 

та сідає поряд. Він періодично починає кашляти та засинати. До купе 

заходить провідник (теж зуб) і пропонує чай або каву. 

Ліза-зуб. Какао!!! 

Зуб.  (перебиваючи Лізу) Два зелених чаї, будь –ласка. 

Провідник – Зуб. Вам з цукром? 

Ліза. Так-так, і побільше! 

Зуб.  Без цукру!  

Зуб з кар’єсом. Що? Ти що це, хочеш почорніти і болісно вмирати як я? Не 

треба цукру… Добре це не закінчиться. Подивись який я став, а от раніше… 

оце життя було. 

Зуб з кар’єсом розказує свою історію прекрасного життя. Купа солодощів, 

фаст фуду, алкоголю та бактерій. 



Солодке життя я мав… 

В день сто цукерок жував! 

Й фаст фуду для мене хазяїн 

ніколи не шкодував. 

Він завжди все смажене їв, 

Без кави жити не хтів… 

Ще й кетчупом обов’язково 

щодня себе він труїв 

 

Бургери, чіпси, хот-доги… 

-Я тільки жував і жував… 

І з кожною кріхтою їжі 

Потроху себе я втрачав. 

Цукерки, печиво цукор 

- солодке-солодке буття! 

Цукерки, печиво цукор 

- коротке-коротке життя! 

Ліза. А ви теж прямуєте до зубної феї? 

Зуб з кар’єсом. Що? Охохохох… ні… я прямую на кінцеву станцію цього 

маршруту… 

Ліза.  А як вона називається? 

Зуб з кар’єсом. Станція зубний цвинтар…зуби з такими проблемами мають 

квиток  лише туди… 

Голос з поїзду «зупинка аеропорт Зубяни» 

Зуб. Це наша зупинка. Виходимо! 

Ліза із сумом подивилась на зуб з кар’єсом, потиснула плечима та побігла. 

Вийшовши з потягу вони помітили величезний літак у вигляді зубної пасти. 

Голос у аеропорті «Посадка на рейс 0607 Зубяни –Зубай триває. Просимо 

пасажирів перейти на реєстрацію та зубний контроль перед посадкою.» 

Усіх пасажирів перед посадкою сканували на чистоту для того, аби вони 

відповідали стандартам. 

Ліза. Куда нас відправляють? 

Зуб. Вони вважають нас занадто брудними для літака, нас треба почистити. 

Щітка-контролер. Руки догори! Праворуч, ліворуч, кругом 

Щітка – контролер 2. (придивляючись до Лізи) Ей, а тобі не здається що цей 

зуб трохи дивний? 

Щітка-контролер. Скажіть, а у вас часом немає з собою забороненої зубної 

нитки? 



Ліза. Нитки? Ні, немає… 

Щітка-контролер 2. А може у вас велика доза ополіскувачу для порожнини 

рота? 

Зуб. Хах! У неї? Його в житті ніколи не було! 

Щітка- контролер . Хм… ну добре, проходьте. 

Шух-шух 

Це чистка обов’ язкова 

Зубу щоб бути здоровим 

Шух-шух 

Не бійся, тобі не нашкодим, 

Твій колір білий відродим. 

Шух-шух 

Лиш кілька хвилин триває, 

Зуб чистотою засяє! 

Шух-шух 

Потрібно зняти весь наліт 

- Хай буде щасливим політ! 

Ліза та зуб прямують на борт літака. 

Ліза. А мені сподобалась це процедура. Це так приємно та весело. 

Зуб. Звичайно приємно. Тому слід було мене чистити 2 рази на день, а не на 

тиждень! 

Ліза. Вибач… 

У літака-зубної пасти відкрилися крила і вони злетіли. Приземлилися у 

аеропорті Зубаї. 

Ліза.  А тепер куди? 

Зуб. Остання пересадка Зубний порт. (показує на корабель.) 

Ліза. Ми йдемо на цей корабель? Обожнюю море! 

Ліза і Зуб заходять на корабель. Там під час подорожі відбувається 

танцювальне шоу. Танцюють золоті зуби і золотий зуб репер читає свої 

саунди. 

Заміняємо всі зуби в роті 

А раніше не були ми сильно в моді 

Всі хотіли свої справжні та білі 

Та блиском золота ми білизнУ змінили 



Кожен день - свято 

Коли у людини нас живе багато 

ЗолОті З нами будеш в польоті 

Разом 

У роті 

Нами можеш що ти захочеш 

Кусать 

Ліза. Вау вони золоті, напевно дуже дорогі! 

Зуб. Дорогі, не дорогі… Але те що їх ставлять замість звичайних, природніх 

зубів – це факт. 

Ліза. Тобто? Вони не справжні? 

Зуб.  Ну коли руйнується твій зуб, він вмирає і випадає… І більше він не 

може відновитися, його замінюють на штучні, але то вже не те, ой… тебе ще 

вчити і вчити… 

Поки зуб мудрував Ліза побігла подивитися на золоті зуби поближче, бо їй 

було дуже цікаво які вони. 

Ліза.  Ей, тітонько, а це правда що ви просто заміна мертвого зуба? 

Зуб. Мовчи! 

Золотий зуб. Що? Ей, хто покликав цю малечу на борт? 

Зуб. Сорян! Ми вже йдемо. 

Золотий зуб. Стояти! 

Золотий зуб наступає Лізі на простирадло. Ліза падає розмотується і 

з’являється у звичного для нас одязі. 

Зуб. Капець… 

Золотий зуб. Що? Це дитина? 

Зуб. (бере Лізу за руку) Тікаймо! 

Ліза. Чао! 

Підбігають до краю корабля. 

Зуб. Стрибай! 



Ліза. Ні! Я не вмію! 

Зуб. (штовхає Лізу у море) Немає часу на балачки! Навчишся! 

Ліза та зуб пірнають прямо у море. Вони плавають серед різних зубатих 

риб. Допливли до суші та не встигли оговтатися як на зустріч їм вибіг 

маленький наляканий зуб. 

Маленький наляканий зуб.  Бережіться, ховайтеся хто куди може. (до Лізи) 

Це боротьба, друже, сьогодні все вирішиться: або ми, або вони. Переможець 

лише один.  

Ліза. Стоп! Поясни, що тут відбувається! 

Маленький наляканий зуб.  Немає часу на балачки. Треба тікати. 

Маленький наляканий зуб біжить, а Ліза із своїм зубом в непорозумінні 

залишаються на місці. Голосні та страшні кроки підсуваються все ближче 

на них Ліза та зуб сховалися. Виходить величезний чупа-чупс та веде за 

собою полонених (зуби). Потім великими стрибками з’являється гамбургер, 

який трощить все на своєму шляху. 

Ліза. Ми не можемо це залишити просто так. Нам треба діяти. 

Зуб. Ліза, я не впізнаю тебе… Є ідеї? 

Ліза. Здається я маю план! Ей, малий! 

Маленький наляканий зуб. Я? 

Ліза. Так! Клич сюди всіх та хоче перемогти цей бій. 

Згодом до Лізи прийшла команда сміливих зубів. Вони по черзі представилися 

: Зубака, Кусака, Ковиряка, Пломбяка, Жувака і т.д. 

Ліза. Друзі мої, нам треба  перемогти цей фаст фуд, але ви маєте довіряти 

мені. (вказуючи на деяких із команди) Ковиряка і Зубака, зробіть із зубних 

ниток сітку-пастку, Кусака підготуй зубочистки – будемо відбиватися, а в 

кінці Пломбяка і Жукава зроблять їм контрастний душ з ополіскувача для 

порожнини рота. По місцях! 

Боротьба розпочалася. Картоплю фрі – закололи зубочистками, гамбургери 

та цукерки зловили у сітки,а пепсі та фанту змішали з ополіскувачами для 

порожнини рота. Боротьба закінчилася і зуби перемогли. Всі з вигуками 

«Ура» підкидають Лізу та радіють перемозі, дівчинка щаслива. 

Ліза. Стривайте! А де різець? 

Різець лежить поранений. Від нього відкололася частинка. 



Зуб. Ти молодець Ліза… Вибач, що так вийшло… ти так хотіла зустріти 

фею… Боюся, що я не зможу йти далі… 

Ліза. О, ні… різець не помирай… 

Зуб. Я молочний… і таке життя… ти головне бережи інших… 

Ліза. Ні…. Фея, це ти? Допоможи мені будь ласка… 

Фея. Ліза, все буде добре! Ти врятувала усіх! 

Ліза. Ні, різець… 

Ліза прокидається! Важко дихає. Шукає під подушкою свій зуб, але ніяк не 

може знайти. Чує стук в двері та крики «З днем народження, маленька 

принцесо! Прокидайся. Твій святковий сніданок готовий!». Ліза шукає 

люстерко. Знаходить. Дивиться у нього і помічає, що зуб на місці. 

Ліза. Хух… (з полегшенням зітхає)  Де мій різець??? Ух-ти, це що новий 

різець росте? Ну все, тепер я тебе нікуди не відпущу! Ну що,різець? Ходімо 

чистити зуби? 

О ні!  Не буду я їсти всіляку всілячинь 

Більше не хочу  з цукерками побачень 

Щітка моя, ополіскувач і паста 

Фаст фуд для зубів це просто пастка 

Зуби свої берегти буду я 

Зуби мої -  це моя сім’я 

 

 

 

 

 


