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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, Зимонька, Карлсон .                       

Діти – Скоморохи,Морозенки,казкові герої :  

Червона Шапочка і Вовк, Мальвіна і Буратіно,Попелюшка і Принц, 

Дюймовочка і Казковий Жук,Білосніжка і Гном.  

      

Обладнання: лист від Д.Мороза, бутафорський потяг, два обруча, мішок з 

подарунками,музичні інструменти ,велика «снігова куля» ,10 бутафорських 

«сніжок» ,2 дитячі лопатки ,посох Діда Мороза, 5 бутафорських цукерок 

для гри. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                           Хід свята 

Скоморох 1: Карнавал!Карнавал!Дивовижний цей бал! 

                       Скільки друзів на свято зібрав! 

Скоморох 2:  Хай всі сміються,танцюють,співають 

                       І на дива з нетерпінням чекають! 

Скоморох 3:  Хай дзвінко музика лунає, 

                       Скоріш до нас в святковий зал! 

Скоморох 4:  Сюди, всі гості, починаєм 

                        Наш новорічний карнавал! 

Скоморох 5: Будуть ігри, будуть танці, подарунки для дітей! 

Скоморох 6:  Станьмо разом  круг ялинки – привітаємо гостей! 

Пісня: «Карнавал» 

1 дитина: З новим роком всіх вітаєм 

І дорослих, і малих! 

Щастя, злагоди бажаєм, 

Днів погожих та ясних! 

2 дитина: Від душі прийміть вітання 

І найкращі побажання, 

У здоров’ї  жити всім- 

І дорослим і малим. 

3 дитина: Новорічне свято нині 

Всі святкують в Україні, 

Завітав вже на поріг  

Новий день і Новий рік. 

4 дитина: І ялинка в добрий час 

Прийшла знов вона  до нас. 

Сяє вогниками зал, 

В нас сьогодні карнавал. 

5 дитина: Придивіться до ялинки 

Сяють на гілках сніжинки, 

Кульки, вогники ясні , 

Мов прикраси золоті. 

6 дитина: Грай, ялинонько, вогнями. 

Сяйте, кульки, в промінцях. 

Веселитись добре з вами, 

Буде щастя у серцях. 

7 дитина: Як поглянем на ялинку, 

Замилуємось хвилинку. 



Ліхтарі засяють вмить, 

Дружна пісня задзвенить. 

Скажем разом … 

Всі : Один,два,три,ти,ялиночка,світи!(засвічуються вогники) 

7 дитина: Пісню дзвінко заспіваєм і ялинку привітаєм!               

Хоровод  «Новорічна  ялинка». 

Ведуча : Сьогодні свято в нас не звичне,а карнавальне,новорічне. 

                Усі казки разом збираються,круг ялинки зустрічаються. 

                Кажуть, що під  Новий рік відбуваються дива! 

                В крижаних своїх санчатах їде Зимонька-Зима. 

Під музику  Зима з’являється на санчатах,які везе Сніговичок. 

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

Я-Володарка сніжинок, Королева снігова, 

Пісня всюди моя лине і природа засина! 

Ведуча : Люблять,Зимонька,тебе наші малюки  

                І у цей святковий час привітають залюбки! 

Під музику вибігають 4 діток. 

1 дитина:  

Запорошило стежинки, 

Вітер віхолу здійма, 

2 дитина:  

З неба сиплються сніжинки – 

Це до нас прийшла зима… 

3 дитина:  

Ти на радість нам прийшла, 

Скільки снігу намела! 

4 дитина:  

І мете-мете пороша... 

Ой, яка зима хороша! 

«Ой, зима,зимонька-зима» 

Зима: Щоб ви мені зраділи, я подарую казку 

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

Казко, казочко, прийди і маляток звесели! 

Під казкову музику виходить Чарівник. 

Чарівник: Я-казковий чарівник,Феї Щастя помічник, 

                   Чарівну паличку я маю,казку новорічну розпочинаю! 

                   На свято я приніс незвичного листа!(показує його) 

                   І вже  розпочинаються казкові дива!(зникає) 

Зима : (бере листа) Давайте його прочитаємо! 

Тут  написано: садочок «Золотий півник», самим слухняним діткам, група  

«Віночок» і «Намистинка».  



Так, це справді для Вас, адже тут зібрались самі слухняні дітки! (Читає листа) 

«На санчата всі сідайте 

І в дорогу вирушайте. 

Я чекаю в гості всіх – 

І дорослих, і малих.»  Дідусь Мороз. 

Ну що ж, в дорогу вирушить пора, 

Поспішайте ,дітвора!(сідають) 

Звучить в запису рух казкових санчат . 

Зима: Ось ми опинились на станції казковій . 

            До нас поспішають герої  чудові! 

            Ви на стільчики сідайте ,їх у гості дожидайте!(сідають на стільчики) 

  Один, два, три -  казко ,казочко ,прийди! 

Під музику вибігають казкові герої. 

Червона шапочка: Червона в мене шапочка і гарна я, як яблучко! 

                                  Смачні пиріжки у корзинці несу бабусю ними я пригощу!  

Вовк: Не хвилюйтеся, бабусі, не турбуйтеся, матусі, 

 Не такий страшний я звір, ваших діток я не з’їм! 

          Я  з добром прийшов до вас в цей святковий новорічний час! 

Мальвіна: Я- дівчинка Мальвіна, навчаю Буратіно 

                   Писати, рахувати, та іще книжки читати. 

Буратіно: Я -  Буратіно хлопчина малий, в руках тримаю ключ золотий. 

                   З Мальвіною прийшли на свято,щоб з Новим Роком вас привітати. 

Білосніжка : Білосніжку знають всі-і дорослі, і малі. 

                        Білосніжне личко маю,і тому так називають. 

Гном :  Я-Гномик не простий, я  казковий ,чарівний! 

              Новий рік стрічаю, радію і  співаю! 

Попелюшка :Попелюшкою назвали,бо працюю день при дні, 

                       Та на святі бути з вами дуже хочеться мені! 

Принц : Принц я казковий, живу у казці чудовій, 

               Будем  разом святкувати  і рік Новий зустрічати! 

Дюймовочка: Я – Дюймовочка мала, 

                         Не зроблю нікому зла. 

                         Я у квіточці живу 

                         І нектар солодкий п’ю 

Жук казковий :Я-казковий добрий Жук, 

                         Всіх маляток добрий друг! 

                         Разом з вами у цій залі,  

                         Де панують жарти й сміх  

                         Хочем рік Новий зустріти 

                         І розважити усіх ! 

Пісня -танок «Новорічне свято» (сідають на стільці) 

Зима: Знову на санчата ми сідаємо  

   І у подорож далі вирушаємо.(під музику діти сідають у санчата) 

Зима: Ось ми опинились на станції «Веселинка» 

           Чекає на нас тут весела хвилинка. 

Звучить мелодія Карлсона, залітає Карлсон. 

Пісня «Смішний чоловічок» 



Карлсон : 

Я-веселий Карлсон,пустун і жартівник, 

Сумувати я не звик! 

Позаду пропелер маю та усюди я літаю! 

Якщо хто тут засумує або втратить апетит, 

Він мене на чашку чаю може швидко запросить. 

Новорічний подарунок можу з’їсти цілий я, 

А цукерки-всім відомо,можу їсти я щодня! 

Зима :Ну, й дива,ну й дива! 

            Хто це діти?Хто впізна? 

Діти : Карлсон! 

Карлсон :Так! Це я: самий вродливий,самий кмітливий і розумний чоловічок! 

                 Які ви всі гарненькі, чепурненькі, а давайте з вами познайомимось, давайте так, 

коли я голосно скажу 1, 2, 3, ви мені голосно кажіть своє ім’я, а я запам’ятаю, 

домовились? …………….1,2,3 

Діти: (кожен кричить своє ім’я) 

Карлсон: Ну от і познайомились, бачу ви малята дружні, веселі. 

 А цукерки у вас є? 

Зима: А крім цукерок ти можеш про щось інше думати? 

Карлсон: Звичайно! Про друзів! 

Зима: Про кого? 

Карлсон: Про друзів! Бо у них  теж є цукерки,і вони завжди діляться зі 

мною.Поглянь,скільки гостей у цьому залі. Зараз ми всі разом заспіваємо і 

станемо друзями. Почнемо?А ну, натисни на кнопочку  (тисне) 

-Не працює? Мій моторчик вже,мабуть,зіпсувався? 

Зима: Що ж робити? 

Карлсон: Треба з’їсти цукерочку і він запрацює! (їсть цукерочку) 

Ану натисни!Ура! Працює! Один, два, три, співати почали! 

Але це незвичайна пісня . Мелодія всім відома, це пісня -«Маленькій ялинці 

холодно взимку», а так як Новий рік- це рік вогняного Півня,то слова наші 

будуть зовсім прості «Ку-рі-ку-ку!»Дорослі,допомагайте! 

Гра «Заспівай  пісеньку» 

Карлсон:Ось ми і подружились! Тепер пригощайте мене цукерками! 

Зима : Ну і пустун ти, Карлсон! Ти спробуй їх дожени! 

Гра «Цукерки» 
Карлсон: Ну що, малята, у вас дуже весело, але мені пора до інших діток,  

до побачення!(відлітає під музику) 

Зима: Знову на санчата ми сідаємо  

   І у подорож далі вирушаємо.(під музику діти сідають у санчата) 

Звучить в запису рух казкових санчат . 

Зима: Станція «Кінцева зупинка» чекає на нас, 

            І Дід Мороз завітає  в цей час! 

            Ви на стільчики швиденько сідайте,  

            На  Дідуся з нетерпінням чекайте! 

З піснею  заходить дід Мороз і звертається до батьків. 

Д.М. : Добрий день, мої малята, 

           Любі хлопчики й дівчатка! 



  Гарно ж ви повиростали, 

  За рік такі великі стали? 

(дивується)      

Зима:Дідусю, мабуть ти переплутав! Це мами і тата  - наші глядачі, а ось дітки – 

наші артисти! 

Д.М.: От лихо, не впізнав маляток!  

            Ви також повиростали, 

           Кашу гарно всю з’їдали? 

Діти:  Так!    

Д.М. :А вранці на зарядку 

            Ставали по порядку?  

Діти:  Так! 

Д.М:   Молодці!То ж проводимо старий рік-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 тепер ви всі ставайте  

            Для Мороза заспівайте! 

Хоровод «Дід Мороз» 

Гра « Щоб ялинку звеселити роби так » 

Д.М.(співає):1.Щоб ялинку звеселити роби так-(2 хлопка,) 

Щоб ялинку звеселити роби так- (2 хлопка,) 

Щоб ялинку звеселяти ,добрий настрій треба мати, 

І поплескати в долонечки-ось так! -(2 хлопка,) 

2.Щоб ялинку звеселити роби так-(2 притупи,) 

Щоб ялинку звеселити роби так- (2 притупи,) 

Щоб ялинку звеселяти ,добрий настрій треба мати, 

Да і ніжками потупати -ось так! -(2 притупи) 

3.Щоб ялинку звеселити роби так-(2 підскока,) 

Щоб ялинку звеселити роби так- (2 підскока,) 

Щоб ялинку звеселяти ,добрий настрій треба мати, 

Немов зайчики пострибати -ось так! -(2 підскока) 

4.Щоб ялинку звеселити роби так-(повітряний поцілунок) 

Щоб ялинку звеселити роби так- -(повітряний поцілунок) 

Щоб ялинку звеселяти ,добрий настрій треба мати, 

Щиру посмішку подарувати їй -ось так! --(повітряний поцілунок) 

Гра «Передай сніжку»(передають із рук в руки,Дідусь наздоганяє) 

Гра «Мороз,хуртовина,сніг»(на слово «мороз»-труть щічки, 

на слово «хуртовина»-вгорі машуть руками, на слово «сніг»-кружляють). 



Д.Мороз каже слова в довільному порядку. 

Гра «Не випустим » 

Гра «Новорічний потяг»  
Дід Мороз втомився і запрошує всіх на стільчики.  ( діти сідають на стільчики) 

Ведуча: (дзвіночок) Що я чую? Що за дзвін? Звідкіля лунає він? 

Зима:  Знаю! Це спішать на свято Мороза онучата. 

           Морозенками їх звуть,радість всім вони несуть! 

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! 

«Новорічний ансамбль»(з муз.інструментами) 

Ведуча:Дідусю,я бачу ти трішки відпочив?(Так!) 

То подаруй  нам своїй запальний таночок! 

Дід Мороз:Буду зараз танцювати,а батьки допомагати! 

(роздає муз. інструменти) 

Я на вигляд хоч старий та душею молодий! 

«Танок Діда Мороза» 

Ігри з дітьми: 

1. «Збери сніжки» (2 команди по 5 діток,2 лопатки переносять сніжки до своїх 

кошиків) 

2 .Гра з батьками «Додмухай сніжинку»(2 тата,2 сніжинки із салфетки) 

Ведуча : Дідусь Мороз ,дітки,з вами гравсь?Танцював?Жартував?Співав? 

А що забув?(Подарунки!) 

Дід Мороз: Йшов я, діти, стежкою лісовою,мав мішок дарунків із собою. 

Налетіла віхола-хуртовина, там я свій мішок і покинув. 

Десь мішок мій по світу блукає і до нас дорогу шукає. 

Ведуча: Що ж робити дітям, Морозе? 

Замість радості будуть в нас сльози. 

Без дарунків не буде в нас свята 

Треба всім нам мішок погукати! 

Дід Мороз крутить посохом і промовляє чарівні слова: 

Тари-бари, растабари! - 

Швидше дійте мої чари: 
-Гей,мішок,поспішай і на свято завітай! 

Кличе на допомогу Морозенків ,знов промовляють чарівні слова: 

Тари-бари, растабари! - 

Швидше дійте мої чари: 
-Гей,мішок,поспішай і на свято завітай! 

Чути голос: Іду!Іду!Поспішаю і на свято завітаю! 



До зали заходить мішок. 

Дід Мороз:Гей,мішок,поспішай,подарунки нам віддай! 

Мішок :А сьогодні - Новий рік і тому я –жартівник! 

Мішок убігає,Дід Мороз женеться за ним,потім вносить справжній мішечок із 

подарунками. 

Дід Мороз:А  тепер часу не гайте ,подаруночки тримайте! 

Дідусь роздає подарунки. 

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 

З НОВИМ РОКОМ!!!До побачення!(йде) 

Зима :В пору цю, коли падає сніг  

І морози чимдуж припікають,  

Знов на землю спішить Новий рік – 

З ним сердечно усіх вас вітаєм.  

Хай же наших поздоровлень потік 

У серцях ваших лунко роздасться! 

І хай вам наступаючий рік  

Принесе лише радість та щастя! 

Ведуча : Ми  бажаємо кожній сім'ї  

Процвітання та щедрої долі,  

Щоб любові й добра ручаї  

Не всихали у душах ніколи.  

Зичим сонця та світлих надій,  

Миру й втіхи на кожному кроці,  

Також здійснення планів і мрій  

У прийдешньому Новому році! 

Разом :З  Новим Роком! 

Ведучі запрошують  усіх на  святкову фотосесію. 

 

 

 

 

 
 

 


