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Мета:  організація веселого творчого дозвілля дітей; закріпити 

уявлення дітей про зимові явища природи, зимові свята; розвивати 

співочі, музично-ритмічні здібності малюків, виховувати навички 

культурної поведінки дітей,  розвивати пам’ять, увагу,уяву, емоційну 

чуйність дітей. 

 

Обладнання:  10 пар рукавичок для гри (з паперу), морквинка для  

Зайчика,горішок для Білочки,золота рибка для Лисички, велика снігова 

кулька для сюрпризного моменту,сніжки для гри,м’яка іграшка Зайчик. 

 

Дійові особи:  Дорослі – Ведуча, Снігуронька, Дід Мороз, Сніговик. 

                         Діти – сніжинки, Зайчик,Білочка,Лисичка,Ведмедики.   

 

 

 

 

 

                                                                       

 



                                                      Хід свята 

Під музику зявляється Снігуронька. 

Снігурка: Все прибрала ,прикрасила,всю роботу я зробила 

Бо сьогодні- Новорічне свято!І до мене в гості прийдуть малюки-малята! 

Будем гратися, співати,круг ялинки танцювати,радо Новий рік стрічати.!!! 

( звучить музика) 

А ось і вони…. 

Під веселу новорічну музику діти зграйкою заходять до святково прикрашеної  зали. 

Снігурка :  З Новим роком вас вітаю.Зичу свят веселих вам! 

                   Щастя, радості бажаю всім  гостям і малюкам! 

Ведуча :     Ось ялиночка,малята, завітала знов до нас, 

                    Подивіться,як багато всяких іграшок ,прикрас! 

Снігурка :  В новорічне свято,ялинко,подаруй свої вогні! 

                    Один, два, три,ясно нам їх ти світи! 

(Діти плещуть в долоні, на ялинці загораються вогники) 

Снігурка :А тепер пограємося з нашою ялинкою.Потупочемо ніжками. 

(Тупочуть – вогники гаснуть) 

Ой, вогники злякались – від маляток заховались. 

В долоні поплескаємо голосніше, засяють вогники веселіше!  

(Плескають – вогники загораються) 

Піднімемо вітер тепер на хвилинку і разом подмухаємо на ялинку.  

(Дмухають – вогники гаснуть) 

Ми поплескаєм ще раз ти не бійся, ялинко, нас. 

(Плескають – вогники загораються) 

Ти, ялиночко, сіяй, всіх малят розвеселяй! 

Снігуронька:- Молодці дітки! 

Ведуча : Снігуронька, наші малюки знають чудові вірші про ялинку! 

              Ось послухай їх!  

Виходять дітки. 

Дитина 1: З’явилася ялинка, у нашому садку - 

                   У вогниках іскринках,у білому сніжку. 

Дитина 2: Ти приносиш в кожний дім радощів багато 

                    І даруєш нам усім незабутнє свято. 

Дитина 3:  Нам дуже,дуже весело це свято зустрічать, 

                     І пісню про ялиночку ми будемо співать! 

Снігурка: Ясно так ялинка сяє 

                В хоровод всіх закликає! 

Хоровод  «Ялинка» 

 Снігурка :  В Новорічну ніч чудову відбуваються дива 

                     Під ялиночкою знову гарна казка ожива. 



 Гілочка гойдається,  казка починається… 

 (До залу заходить Сніговичок, обтрушується) 

Сніговик :Добридень, любі гості! Добридень, милі діти! 

                  Я із снігу появився, та на свято не барився! 

                  Я - Сніговик морквяний ніс, усім допомагаю 

                  І мітлою весь сніжок геть порозмітаю! 

Снігурка : Добридень, Сніговичку! Дуже вдячні всі малята, 

                   Що прийшов ти до нас на Новорічне свято! 

Сніговик:  Сьогодні  на  це чудове свято 

                   Із лісу у гості запросив я звіряток!(музика Зайчика) 

                   Ось Зайченя біленьке йде і морквиночку несе! 

Забігає Зайченя: Ось цю морквиночку тримайте, 

                              Свято весело стрічайте! 

Снігурка :Дякую,Зайченятко! 

Сніговик: А ось Білочка поспішає, 

                  Подаруночок тримає! 

Білка: Ось вам дарунок мій- 

            Це-горішок золотий! 

Снігурка :Дякую,Білочко! 

Сніговик:Поспішає і Лисиця, 

                 Хоче з нами веселиться! 

Забігає Лисиця:Дуже рада я гостям, 

                            Рибку золоту  дарую Вам! 

Снігурка :Дякую,Лисичко! 

Сніговик:  Весело ми зустрінемо Новорічний день! 

                   Будем танцювати і співать пісень, 

                   Бо зимонька не тільки сніжок нам принесла, 

                   Але й морозу ще додала. 

                  А ви не боїтеся морозу? 

Діти: Ні! 

Сніговик : А якщо ручки замерзнуть? 

Ведуча і діти звірята :Ми поплещемо! (плескають) 

Сніговик : А якщо ніжки замерзнуть? 

Ведуча і діти звірята :Ми потупаємо! (тупають) 

Сніговик:  Щоб було вам тепліше 

Щоб було вам веселіше! 

Малята, зі стільчиків вставайте, 

І дружно з гостями всі заспівайте! 

Пісня «Морозець» 

Сніговик: Як гарно ви співали, 

                  Мене,Сніговичка,розвеселяли! 

                  Дякую Вам,звірята,залишайтеся  на святі! 

                  Бачу  - маленькі Ведмежата, 

                  Йдуть з дарунками,малята! 

Виходять Ведмедики. 

Ведмежа:  Ми-  маленькі  ведмежата по лісу гуляли, 

                    Шишок назбирали, у таночок з ними  стали! 

Пісня – танок „Веселі шишечки” 

 

 



Сніговик: Дякую Вам,ведмежата,залишайтеся  на святі. 

Снігуронька, а де ж твій Дідусь – Дід Мороз?  

Чому так довго не йде до нас на свято?             

Снігурка :А давайте його голосно погукаймо! 

Діти: Дід Мороз!  

Снігурка: А тепер голосніше! (-Дід Мороз! ) 

(під музику заходить Дід Мороз) 

З'являється Мороз. 

 Дід Мороз: Всім привіт, а ось і я! 

З Новим Роком, дітвора! 

Дуже скучив я за вами 

За своїми малюками 

Я -казковий сивий дід, 

Мене знає цілий світ. 

Я з дарунками мандрую, 

 Щастя й долю всім віщую. 

Бачу, ви мене чекали – 

Ялиночку прикрашали! 

Ясно так ялинка сяє 

В хоровод всіх закликає! 

Хоровод « Дід Мороз» 

Дід Мороз проводить ігри: 

1. «Заморожу» 

2. «Передай Зайчика» 

3. «Жмурка» 

Гра «Знайди пару рукавичці» 

Д. Мороз: ( сідає на стілець ) 

Якось в залі тепло стало. 

Невже літо враз настало? 

Снігурка : Гей! Сніжиночки біленькі, 

Зірочки мої маленькі, 

Швидше, швидше прилітайте, 

Зі мной в таночку покружляйте! 

 

Танок «Сніжинок» 

Ведуча запрошує Дідуся Мороза на танок. 

«Гопачок Діда Мороза» 

 

Д.Мороз:   Ох, і натанцювався я, зараз розтану. Малята, ану, подмухайте на мене (дмухають) 

ручками помахайте (машуть). Ось так, вже краще. Та все одно дуже жарко тут у вас, сяду під 

ялинкою відпочину (під час того як сідає, ніби ненароком, розсипає з коробки «сніжки») 

 Що ж я діти наробив! Знову в залі насмітив! 

Ведуча :Не сумуй,Дідусю! У нас діти знаєш, як мамам допомагають! 

І тобі допоможуть! Допоможемо, діти? Швидше сніжки беріть, і назад в коробочку кладіть. 

(діти збирають, і несуть в коробочку, не втигають сісти, як Дідусь Мороз знову розсипає. Гра 

повторюється 2 рази) 

Сніговик: А ось іще одна сніжка – така велика!(виносить сніжку) 

Снігурка: Вона іще й така важка… 

Дід Мороз:  Це сніжка  не проста – новорічна, чарівна, 

                        Мов в казкову рукавицю ,треба в неї подивиться! 



                         

Снігурка:  Сніжку новорічну  я відкриваю,слова чарівні промовляю: 

                 «Сніжинки, льодинки, зірки, ковзани, 

                  Сніжка чарівна,давай,подарунки віддавай! 

Снігурка ще раз промовляє чарівні слова разом  зі Сніговиком і малятами. 

Снігурка  відкриває сніжку,а там подарункки. 

 

Дід Мороз:    Пригощаєм вас,малята, в ялинкове гарне свято. 

Снігурка: Щоб росли ви всі гарненькі, і слухняні, й чепурненькі. 

Сніговик: Щоб за вас батьки раділи, в злагоді всі й мирі жили!. 

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

Дід Мороз роздає подарунки.    

Дід Мороз:  Прощавайте, любі діти! 

                      Далі ми йдемо по світу. 

                      Друзів на землі багато, 

                      Привітаєм їх зі святом. 

Сніговик :  Ви ж про нас не забувайте, 

                   На наступний рік чекайте. 

                   До побачення! (уходять) 

Ведуча : Ось і закінчилось наше свято 

                Ми хочемо всім побажати 

                В новому році здоров’я і сили, 

                Щоб цілий рік жилось щасливо. 

Снігуронька:  Хай рік Новий, Різдво Христове, 

                         Вам подарують дні казкові. 

                         Хай зігріває Вас надія. 

                        І радість в домі серце гріє! 

Разом : З Новим роком! 

Запрошують усіх на святкову фотосесію. 

 
 

 


