
Управління освіти і науки Сумської міської ради 

Дошкільний навчальний заклад 

(центр розвитку дитини) №14«Золотий півник» 

Сумської міської ради 

 
 

 

 

«Новорічні пригоди Лунтіка» 
 

               

            

 
 

 

      Сценарій новорічного свята для  середніх груп 

 

«Сонечко» і «Ромашка» 

 

Підготувала: муз.керівник  Соломко В.О. 

 
 

 

 

                                                          

                                                  Суми-2017 р. 



 
      

Мета: подарувати дітям радість і багато позитивних емоцій у процесі 

святкування веселого  свята Нового року; розвивати  увагу, пам’ять і 

мислення, орієнтування у просторі, вміння імпровізувати у танці та грі, 

емоційну та рухову чутливість, співочий голос, виразність і ритмічність 

рухів під музику, розвивати музичні здібності. 

Виховувати засобами музики морально-естетичні почуття, бажання і 

уміння втілювати в творчому русі настрої, характер і процеси розвитку 

музичних образів, слухати її, збагачувати музичні враження.. 

 

 Дійові особи:  

Дорослі- Дід Мороз, Лунтік,Зима.                        

Діти –  Ялинки , Новий рік, Сніговики, Морозенки,Снігуронька,Феї. 

 

Обладнання:  музичні інструменти, два Сніговика, зроблених з касетонів 

для гри «Зліпи  Сніговичка», мішок з подарунками, бубон , посох для 

Діда Мороза ,мітли для Сніговиків, 10 пар сніжинок  для гри,чарівні 

палички для Фей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 



                                            Хід свята. 

 

( Бій курантів,заходять Снігуронька та Новий рік) 

Снігурка :  В ніч таку багато ласки і для чарів самий раз! 

                  Я –Снігуронька із казки і поведу у казку Вас! 

Новий рік : З Новим роком,друзі милі,щиро Вас вітаю! 

                   Здоров’я, щастя й злагоди  усім гостям бажаю! 

 Снігуронька : Хай у небі голубому світить сонце Вам завжди, 

                Щоб не звідати нікому ані горя, ні біди. 

 Новий рік : Поспішайте,діти  милі,ось-ось почнеться бал! 

                    Бал чудовий,бал казковий… 

Разом : -Новорічний карнавал! 

Під музику діти забігають у зал. 

Дитина 1 :  В залі малята зібралися всі, 

           Ялинка стоїть в новорічній красі! 

Дитина 2 :  Іграшок скільки, яскравих прикрас, 

           Яка ж таки гарна ялинка у нас! 

Дитина 2 : Кульки, гірлянди надиво барвисті – 

                     Любо поглянуть, а скільки намиста! 

Дитина 4 :   В нас ялиночка казкова,сукня в неї гарна,нова- 

                      Вся у блискітках ,сніжинках!Добрий день тобі,ялинка! 

Дитина 5 :  Ялинко,вогні засвіти,засіяй, 

                      Всіма кольорами на святі заграй! 

Дитина 6 :   Поплещим в долоні усі,дітвора, 

                       Засяє вона щойно крикнем… 

Всі : Ура! (На ялинці засвітились вогники,лунають фанфари) 

До ялинки вибігає 2 дітей. 

Дитина 7 : Гляньте,як ялинка сяє, 

                     Всіх гостей гостей вона вітає! 

Дитина 8 : Гарний,дружній ми народ, 

                     Тож вставайте в хоровод! 

Хоровод « Святкова ялинка »(сідають на стільці) 

Вибігають під музику Снігурка і Новий рік. 

Новий рік: Сьогодні свято в нас не звичне,а карнавальне й новорічне! 

                    Можуть трапитись,до речі,зовсім незвичайні речі… 

Снігурка:Кажуть,що під Новий рік відбуваються дива, 

                В крижаних своїх санчатах їде Зимонька-зима!  

Під музику з’являється Зима. 

Зима: Добрий  день,вітаю Вас у цей святковий новорічний час! 

Я-Володарка сніжинок, Королева снігова, 

Пісня всюди моя лине і природа засина! 



Щоб ви мені зраділи, я подарую казку 

Усім –усім у залі цій на добру,довгу згадку!(сипле «снігом») 

Казко, казочко, прийди і маляток звесели! 

(звучить фонограмма з мультфільму "Лунтік") 

 Зима: Одного разу на Місяці народився малюк.  

(виходить Лунтік) 

Лунтік: Я народився! Чуєте? Я народився! 

На Землю до Вас я спустився! 

Привіт , дорослим і малятам!У вас цікаво на Землі! 

Але, дозвольте запитати: чому все біле навкруги? 

Зима: А зараз сніжинки  тобі про це розкажуть. 

Під музику вибігають 4 сніжинки. 

 Сніжинка 1 :  У віночку із сніжку, в кожушку тепленькім 

                           Завітала у садок  зимонька біленька. 

Сніжинка 2:    Все засипала сніжком білим і пухнастим 

                           На дерева одягла хусточки зірчасті. 

Сніжинка 3:     Йде зима, красуня мила,в неї личко біле-біле,  

                           Черевички з кришталю.  Дуже зиму я люблю! 

Сніжинка 4 :   Закружляли скрізь сніжинки,мов метелики прудкі, 

                           Прилетіли до ялинки й заспівали пісню дзвінко! 

Пісня «Зимонька –зима »(соло-Сніжинки) 

Лунтік: (тримає сніжинку, милується нею) 

Сніг такий біленький, чистий ! Зараз буду його їсти (вдає ,що буде їсти). 

Зима: Ні, Лунтіку, сніг їсти не можна. Ним можна лише гратися.  

Наприклад ,у сніжки. А ще, зі снігу можна зліпити веселих Сніговичків.  

Малі Сніговички , вибігайте,пісню веселу розпочинайте! 

Під музику з’являються Сніговички  із мітлами. 

Сніговик 1: 

Я - Сніговик морквяний ніс, усім допомагаю 

І мітлою весь сніжок швидко замітаю! 

Сніговик 2 : 

Сніговик казковий- я !З снігу -вся моя сім’я ! 

Завітав  у дитсадок, привітаю всіх діток! 

Сніговик 3:  

 Ми маєм носики червоні, чорні оченята 

 І танцюють круг ялинки  наші ноженята! 

«Танець Сніговиків» 

Зима :  У нашому залі,милий Лунтік,є ще чарівна ялинка! 

Зверни на неї увагу! 



Одягла собі ялинка Новорічную хустинку, 

І сміється до малят –хоче з ними танцювать. 

Лунтік: Ця ялиночка така гарна. На неї так приємно дивитися. Зараз я з нею 

привітаюся. Привіт! (береться за гілку ялинки і лякається) 

Ой! А чому вона така колюча? 

Зима: Це тому, Лунтік, що в неї замість листочків голочки. Саме вони 

покололи твої рученята. Але у нас є інші ялиночки: зовсім не страшні, не 

колючі. Ось вони наші красуні!  

Під музику вибігаюь дівчата-Ялиночки. 

Ялинка 1 :  Ми ялинки невеличкі, 

                    Дуже схожі, як сестрички. 

Ялинка 2 :   Ми красиво нарядились 

                      І на свято заявились! 

Ялинка 3 :   Наші шубки зелененькі 

                     Не колючі, а м’якенькі 

Ялинка 4 :  Модні зачіски у нас 

                    Ми ялинки – просто клас! 

Пісня –танок «Ми –ялинки » (в кінці Лунтік танцює з ними) 

Зима: Ну що Лунтік, сподобалось тобі танцювати з нашими ялиночками? 

Лунтік: Ще й як сподобалось! Але…, ну, як би вам це 

сказати?...(соромиться). Я дуже зголоднів… Чи не знайдеться у вас для мене 

цукерочки? 

Зима: Ні, нажаль у нас нема цукерочок… Але, ми знаємо хто їх може 

принести. Це, звичайно…. 

Діти: Дід Мороз!  

Зима: А тепер голосніше! (Дід Мороз! ) 

(під музику заходить Дід Мороз) 

Дід Мороз: Всім привіт, а ось і я! 

З Новим Роком, дітвора! 

Дуже скучив я за вами 

За своїми малюками 

                        Проводимо рік мавпи,нехай спочиває, 

                        Вже Півник от-от на весь світ заспіває. 

                        Нехай це бадьоре дзвінке «ку-ку-ріку!» 

                        Дарує нам радісний настрій довіку! 

                        І з роком прийдешнім у кожному домі 

                        Примножиться щастя,достаток,любові! 

                       Ділами  хорошими тільки прослався, 

                       Щоб пташкою щастя ти,Півнику ,звався! 

Обіцяй,що буде рік веселий,  радість і надії розбуди! 

Рік новий іде в міста і села! Півнику,співай на всі лади! 

Ну а зараз до  ялиночки ставайте,хоровод розпочинайте! 

Хоровод « Дід Мороз» 
Дід Мороз: Ну і гарні ви, малята,буду з вами зараз грати! 



Гра «Що є на ялинці?» 

Дід Мороз: Молодці ,малята !Гарно ви співаєте, весело так граєте! 

Лунтік: Дідусю Морозе, а поглянь, що ти згубив (показує бубон) 

Дід Мороз: А що це я там згубив? Я щось не добачаю… 

Лунтік: Малята, що це? 

Діти: -Бубон! 

Дід Мороз: І справді – це ж мій чарівний бубон. Як тільки він починає грати 

– ноги вмить самі починають танцювати. Малюк, ну-мо давай 

його сюди! 

Лунтік: А ти його спочатку дожени, а не доженеш, то будеш танцювати 

для нас. 

Дід Мороз: Та я його вмить дожену! 

Лунтік: Малята, швидше передавайте бубон, щоб дідусь його не 

наздогнав! 

Гра «Дожени бубон» 

Гра «Не випустимо»( діти сідають на стільчики) 

Зима : Дідусю,ти трішки втомився,сядь відпочинь,а наші малята ,будуть 

грати,тебе розвеселяти. 

Гра «Склади сніговичка»(по три дитини  у командах:   1.Лунтік 

                                                                                               2. Дід Мороз) 

Гра «Санчата »(дві команди по 4 дітей. Змагається команда Д.Мороза і 

Зими) 

Лунтик : Запрошую , Дідусь Мороз, і тебе, Зимонько, відпочити,а веселі 

Морозенки поспішають і веселою мелодію усіх звеселяють. 

 

Під музику вибігають Морозенки з муз.інструментами. 

1  морозенко :Ми маленькі морозенки 

                        Дідуся помічники. 

2 морозенко:  Ми мандруємо по світу 

                        І даруєм усмішки. 

3 морозенко: Ми маленькі морозенки 

                        Раді, що прийшли до вас. 

4 морозенко : І у цей святковий час 

                         Заспіваємо для Вас! 

Пісня «Новий рік»(з муз.інструментами) 

 

Ансамбль Морозенків «Джингл бенц»  (сер гр.№7) 

Ведуча запрошує на танок Д.Мороза. 

«Гопачок Діда Мороза» 

Дід Мороз :    З Вами,діточки я грав, завзято танцював, 

                         Вас смішив,дотепним був. 

                         Але все ж про щось забув? 



Ведуча : Про подарунки!   

Дід Мороз: Так, звичайно, я для вас подаруночки припас. 

У мішку вони лежать, зараз буду діставать. 

(бере мішок, а там дірка, просуває через дірку руку) 

Ой, повірити не можу цей мішок чомусь порожній!  

Він за гілку зачепився і  дірявим геть зробився. 

Ой-ой! Що ж я наробив? Всі цукерки розгубив! 

Зима : Дідусю,не хвилюйся, до нас на свято завітали чарівні феї! 

            Вони допоможуть тобі ! 

Пісня «Фея» 

1 фея : Ми маленькі кольорові феї, 

             Живемо у казці лісовій, 

2  фея : Ми даруєм радість і натхнення 

              І дорослим й діточкам малим.           

3  фея : Хто торкнеться чарівної феї - 

              Буде кращу долю мати! 

4 фея :  А сьогодні, в новорічний вечір, 

              Хочемо всім  чудо дарувати!  

5 фея : Чарівну паличку ми маєм 

              Чаклувати починаєм!(повільно взмахують чарівними паличками) 

6 фея : Еники-беники,еники-раз 

             Цукерки на святі з’являться враз!(Під музику  «чаклують ») 

  Феї виносять  велику цукерку,Зима бере її в руки. 

Зима :  Феї старанно працювали 

              Цукерочку начаклували. 

              Та чомусь тільки одну. 

              Величезну (показує)ось таку! 

Дід Мороз: Ця цукерка не проста,із казковим сюрпризом  вона! 

                    Тари-бари, растабари!  

                     Швидше дійте мої чари: 

                    Ти ,цукерко, не барись,а швиденько розгорнись! 

Д.Мороз разом з Феями ще раз промовляє слова ,розгортає цукерку, а там 

подарунки. 

Дід Мороз: Простягайте рученята – час даруночки приймати! 

(роздача подарунків) 

Дід Мороз: З Новим роком я вітаю, щастя від душі бажаю! 

Щоб цвіли, неначе квіти,щоб  несли вам втіху діти. 

А ще зичу вам усім, щоб в добрі купався дім. 

Щоб жили ви у здоров’ї, мирі, злагоді й любові 

 До побачення вам ,дорослі й діти! Піду далі я по світу. 

На землі малят багато ,треба всіх їх привітати… 

Лунтік: Дякую усім за свято, 

До побачення, малята!(йдуть) 

Ведуча 1: Незабаром Новий рік переступить ваш поріг 



Хай до вас він завітає з тим, що серце побажає! 

Ведуча 2: З Новим роком вас, малята!З Новим роком, гості всі! 

Закінчилось наше свято за увагу вдячні всім! 

Святкова фотосесія. 


