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Мета: подарувати дітям радість і багато позитивних емоцій у процесі 

святкування  веселого свята Нового року. Закріпити вміння дітей  співати в 

ансамблі з музичним супроводом, виразного виконання різних видів 

основних танцювальних рухів; розвивати увагу, пам’ять і мислення, вміння 

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

рухову чутливість,співочий голос, виразність і ритмічність рухів під 

музику, розвивати музичні і акторські здібності. 

Виховувати засобами музики морально-естетичні почуття, бажання і 

уміння втілювати у творчому русі настрої, характер і процеси розвитку 

музичних образів, збагачувати музичні враження. 

 

Дійові особи: дорослі – Ведуча, Маша, Ведмідь, Дід Мороз.  

Діти – цукерки, снігурі, Фіксіки, Колобок, Лисичка, Кіт у чоботях, Червона 

шапочка, Вовчик, Ялиночка, Буратіно, Мальвіна, Дюймовочка, Новий рік, 

Снігуронька. 

Обладнання:  скринька Зими, книга казок, інструменти для Фіксиків, 

сніжинки для гри, «снігові кулі» із каситона  для гри «Склади Сніговичка», 

цукерки для таночку «Цукерок», ялинкові прикраси для гри «Прикрась 

ялинку»,чарівні «сніжинки» для чаклування, м’яка іграшка Зайчика, 

золотий ключик, рукавичка Дідуся Мороза. 

    

 

 

 

 

 

 



                                                         Хід свята:       

 ( Бій курантів,заходять Ведуча,Снігуронька та Новий рік) 

Новий рік:               Добрий день, шановні гості! 

З Новим роком всіх, всіх, всіх! 

Вам бажаю жити в мирі, 

Хай луна веселий сміх! 

Снігурка :                Всім віншуєм  щастя, долі, 

Всім ми зичимо здоров’я, 

З кожним роком молодіти 

І ніколи не хворіти! 

Ведуча :             Новорічне свято розпочать пора. 

                                  А де ж наша дітвора? 

                                  Давайте, гості, плескати завзято: 

                                  Хай поспішають до ялиночки малята! 

  (під музику діти забігають до зали стають біля стільчиків)                                      

 Дитина 1 :   Завітала зимонька в срібнім кожушку, 

                        Навкруги  насипала білого сніжку. 

Дитина 2 :   Сніг пухнастий стелеться, білі всі стежинки. 

                       Замела хурделиця за вікном ялинки. 

Дитина 3 :   Морозець пощипує і  сніжок хрустить. 

                       Кришталева зимонька діток веселить. 

Пісня «Зимовий танок» 

Ведуча: Разом з нами тут ялинка,у садок вона прийшла, 

               Зелененька веселинка втіху дітям принесла! 

Вибігає під музику дівчинка ялинка. 

Ялинка : Я- ялиночка маленька,нарядна,пишна,зелененька. 

                У таночку я кружляю,з Новим роком всіх вітаю!(поклон) 

1 д:  Добрий день,ялиночка,в золотім наряді! 

        Святкувати із тобою всі малята раді! 

2 д : В нас ялинка гарна,пишна,зелена і розкішна! 

        На ній яскраві кульки,дзвоники,бурульки! 

3 д : На вітах так багато прикрас та іграшок,  

        Бо Новорічне свято прийшло до нас в садок! 

4 д:  Здрастуй,радісна ялинка,здрастуй,здрастуй, рік Новий! 

        Затанцюєм круг ялинки хоровод веселий свій! 

Діти виконують хоровод «Ялинка зелененька». 

(діти сідають на стільчики) 

Звучить музика «В гостях у казки» . 

Ведуча.   А знаєте? Під Новий рік збуваються дива  і новорічна казочка обійми  розкрива. 

                 Сьогодні ми до казочки у гості всі зайдем. Готові ви, малята? 

Діти разом:  (ТАК!)       

Ведуча:  Тож зараз і почнем! 

Під музику із мультфільму «Маша та Ведмідь»заходить Ведмедик.                 

Ведмідь:    Хто це голосно співає, 

                   Спати взимку заважає? 

Ведуча:   Це співали дітки наші. 

Ведмідь:  Хух! А я вже думав, що це Маша. 

                  Хочу я, вас попросити 

                  Тихо - тихо посидіти 

                  Щоб мої друзі -ведмежата 

                  Могли солодко поспати.(потягується) 

Під музику вибігає Маша,Ведмедик ховається за ялинку. 



          Маша:   Мішка-а-а!... Мішка-а-а!... Прокидайся!.... Ти де?(шукає).  А ось де ти 

сховався!Ох і Мішка! 

 ( Маша  роздивляється навколо, дивується). 

Маша  :    Як красиво тут, малята! 

Ведуча :    Так,.. у нас сьогодні свято! 

Ведмедик: Що за свято? 

Ведуча :     Новий рік! 

                    Ми  чекали цілий рік! 

Маша:    Я люблю веселі свята, 

                 Пісні й музику завзяту! 

                 Ще  люблю я танцювати 

                 Й себе красуню показати! («красується» перед глядачами)  

                  (підходить до ялинки, роздивляється) 

                  Що за дерево? (торкається до гілочки і  

                    різко відкидає руку)  Колюче!!! 

                   Та яке ж воно блискуче? ( із захопленям).              

Ведуча:     Це -  ялинка новорічна! 

                  Святкова вона  та незвична! 
 Маша дивиться,милується ялинкою. 

 Маша : Дійсно, гарна ялинка у вас –  

               Іграшок скільки, яскравих прикрас.  

Ведмедик:  Тільки чому це, скажіть, угорі 

                     Досі не світяться ще ліхтарі? 

Ведуча : Ми не можемо їх засвітити, мабуть, ці ліхтарики чарівні . 

               Хто нам допоможе? Полагодити  ліхтарики хто зможе? 

Маша:     Я можу це зробити 

                  В мене є скриня чарівна, (показує на скриньку) 

                  Подарунок Чарівниці,все виконує вона. 

                  Я бажання загадаю,чудо – скриню відчиняю: 

                  « Сніжинки, льодинки, зірки, ковзани, 

                  Ти, скрине, відкрийся і нам поможи. 

                  Хто в цьому зарадить ти нам підкажи!» 

(Відчиняє скриньку і дістає ключ) 

Ведмедик :    Що це за інструмент ?(лунає музика) 

                        Ой,чуєте -  музика гарна лунає? 

                        Хтось на допомогу до нас поспішає! 

Під музику виходять Фіксіки. 

Маша :   Хто ви, звідки ви взялися?                      

                Можна з вами подружитися?     

Сімка :  Ми-Фіксіки малі, мультяшні  герої-помічники.   

Нолік :   І у таке чудове свято 

                Ми допоможем вам, малятам! 

Мася :   Підійдемо до ялинки,  

               Зупинемось на мить, 

               Починемо ліхтарики –  

               Ялинка хай горить! (Удають ,що чинять ліхтарики) 

Сімка :  Здається вдалось! 

Разом:   «Один , два, три –  

               Сяй , ялиночка, гори!» 

 (під музику запалюються вогники на ялинці) 

Ведмедик :  Дякуємо, Фіксики, що допомогли засвітити ялинку.  

                     Залишайтесь з нами на святі!(сідають на стільчики) 

                      А я теж спробую почаклувати! (бере скриньку) 

                     « Метіль, завірюха, санчата, льодок, 



                        Хай з’являться тут в нас  герої казок ! » (дістає книгу казок) 

Під музику вибігають герої казок.  

Колобок: Я – веселий Колобок,я- усіх дітей дружок! 

                  Завітав у дитсадок на ялинку до діток! 

                  Та зустрів Лисицю я! Ой,біда,біда,біда! 

Лисичка : Ти мене не бійся, друже, 

                  Я сьогодні добра дуже, 

                  Нумо, разом святкувати 

                  І рік Новий зустрічати! 

Вовк :       Не бійтесь мене, дорослі й діточки, 

                  Я дуже  добрий Вовк! 

                  З вами  хочу подружитись, 

                  Прийшов на свято веселитись.   

Червона Шапочка :  Зранку я причепурилась 

                                     Новий рік стрічати, 

                                     Весело сьогодні буду 

                                     З Вовком танцювати 

Буратіно :Я-Буратіно,хлопчина малий! 

                  Маю в руках я ключ золотий! 

Мальвіна:  А я -дівчинка Мальвіна.  

                  Навчаю Буратіно 

                  Писати, рахувати, 

                  Та іще книжки читати! 

                  З Новим роком я вітаю, 

                   Щастя Вам усім бажаю! 

Кіт в чоботях:      Я –Кіт у чоботях не простий 

Я -казковий, чарівний! 

Новий рік стрічаю, радісно співаю!Мур-няу! 

Дюймовочка: Я – Дюймовочка мала, 

                         Не зроблю нікому зла. 

                         Я у квіточці живу 

                         І нектар солодкий п’ю 

 Маша:     Ой ,як весело на святі, 

                   Казкових героїв  багато! 

Ведмедик: Тож ,ставайте всі скоріше, 

                   Заспіваєм веселіше! 

Пісня «Новий рік» 

 Маша:       Казкові герої,залишайтесь з нами  на святі, 

                    А я далі буду чаклувати. 

                    «Ялинки,сніжки,заметілі,вітри. 

                     Новий подарунок нам,скриня,яви!»(дістає цукерку) 

                     -Що це?(-Цукерки!) 

Солодкі цукерки, веселі дівчатка, 

Будуть  для вас танцювати на святі. 

Під музику вибігають цукерки. 

1 цукерка: Ми цукерки маленькі, 

                   Яскраві та гарненькі. 

2 цукерка : Для гостей ми заспіваєм, 

                    Потанцюєм,закружляєм! 

Танок цукерочок. 

Ведуча: Маша,а можна і мені почаклувати і дістати щось із своєї скрині? 

Маша:   Звичайно! 

Ведуча: Казки та цукерки,радість та сміх! 

              Хай з’явиться той,хто порадує всіх!(дістає рукавичку) 



              Ой,що це?Чия вона?(відповіді дітей) 

              А давайте його покличемо! 

Звучить музика.  

Дід Мороз : О-го-го! Е-ге-ге! (здалеку). 

Під  музику заходить Дід Мороз з піснею.   

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! 

А ялинка-просто диво,як прикрашена красиво!   

До ялинки всі ставайте ,хоровод розпочинайте! 

Хоровод «Дід Мороз» 

Гра «Заморожу» 

Гра «Заморожу зайчика» 

Гра «Піжмурки» 

Маша : Дідусю Морозе, ти довго до нас ішов, мабуть, втомився? (Так!) 

Сідай відпочинь і послухай яку чудову пісню приготували для тебе малі  пташечки- 

червоногруді  Снігурі. 

Під музику вилітають  Снігурі. 

Снігур 1 :   Ми Снігурі -малюки, 

                    Всі танцюєм залюбки. 

Снігур 2 :   І у  цей святковий час 

                    Піснею веселою порадуєм  Вас! 

Пісня –танок «Снігурі» 

Маша: Дідусю,сподобалось як танцювали  Снігурі?    

             А чи вмієш ти так добре танцювати? 

Танок Діда Мороза (Маша і Ведмідь допомагають) 

Дід Мороз: Яка спека!Як я втомився! 

Ведмедик :Дітки подмухайте на Дідуся! 

                   Ну що не допомагає? 

Дід Мороз: А нехай ще батьки допоможуть!(дмухають усі) 

                     Ой,щось не допомагає. 

Маша :У мене є чарівні сніжинки, 

              Вони допоможуть тебе остудити!(розкладає на підлозі сніжинки) 

Маша проводить гру «Знайди пару сніжинці». 

Дід Мороз :Дякую,малята ! Ви мені допомогли! 

                    З вами буду гарно грати,усіх Вас розвеселяти! 

Гра «Зклади сніговичка»(по три дитини у командах: 1.Маші 

                                                                                           2.Ведмедика) 

Гра «Прикрась ялинку»(2 ялинки,2 родини:мама і дитина) 

 

 Дід Мороз :    З Вами,діточки я грав,в хороводі танцював, 



                         Вас смішив,дотепним був. 

                         Але все ж про щось забув? 

Ведуча :Про подарунки!   

Дід Мороз : Так!Зачекайте-но хвилинку! 

                     Я кожному дам чарівні сніжинки! 

                     Маша,Ведмедик,допомагайте сніжинки роздавайте!(роздають кожному в ручки) 

                      В гору сніжинки підкидайте та слова чарівні промовляйте: 

                     «Станьте чарівні сніжинки подарунками з торбинки!» 

Малюки підкидають сніжинки,разом з Машею та Ведмедиком промовляють слова, 

Дід Мороз виносить мішок з подарунками.                                                       

 Дід Мороз :  А тепер настав той час, щоб привітати усіх вас 

                       Ведмедику, Машо, допомагайте,подаруночки роздавайте! 

Дід Мороз, Ведмедик, Маша  роздають подарунки. 

Маша :        Яке яскраве було свято, 

                      Тепер я маю друзів багато. 

                      Та час настав мені прощатись 

                       Додому потрібно вертатись. ( махає ручкою - до побачення).    

Дід Мороз:  Прощавайте, любі діти! 

                      Далі ми йдемо по світу. 

                      Друзів на землі багато, 

                      Привітаєм їх зі святом. 

Ведмедик: Ви ж про нас не забувайте, 

                    На наступний рік чекайте. 

                    До побачення! 

 (уходять під музику) 

Ведуча 1 :  Ось і закінчилось наше свято, 

                    Та знову я хочу всім побажати 

                    У Новому році здоров’я та сили, 

                    Щоб радість до хати лише запросили, 

Ведуча 2 :   Щоб горе й біда від вас утікали, 

                    Невдачі і прикрощі дім обминали. 

                    З Новим роком! 

                    До нових зустрічей! 

Запрошують усіх на святкову фотосесію. 

 
 

 
 

 

                              

 

 


