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Сценарій  свята Нового року у початковій школі. 

Руденко І.Л. 

 

Звучить  мелодія  із  пісні „Сніжинка” 

Снігуронька   прибирає  ялинку,  Сніговик  підмітає  підлогу  мітлою. 

Снігуронька: Як  швидко  летить  час!  А  треба  ще  встигнути  все  зробити:  

прибрати  в  залі,  ялинку  прикрасити.  Зараз  Дід  Мороз  прийде,  він  любить,  

щоб  був  порядок.  Залишилось  тільки  гостей  запросити. 

Сніговик:  А  я  приготував  ціле  відро  морозива  для  Діда  Мороза.  От  прийде  

він,  стомлений,  ми  і  освіжимо  старого,  щоб  не   розтанув. 

Снігуронька: (дивиться  на  годинник) – У  нас  ще  є  кілька  хвилин:  Сніговику,  

кидай  мітлу,  Новий  рік  на  порозі,  святкувати  будемо! 

Мелодія  „Сніжинка” продовжується... 

Танець  Сніговичка  і  Снігуроньки. 

Снігуронька:  (дивиться  на  годинник). 

- Ой  лишенько!  А  годинник  наш – зупинився!  Що  ж  тепер  буде!  В  мене  

ж  нема  ключика,  щоб  його  завести.  І  хвилинки  всі  поховались!  Ми  не  

зможемо  зустріти  Новий  рік! 

Хвилинка: Я – хвилинка-веселинка, 

    Друзям  всім  допомагаю, 

    Завжди  вчасно  прибігаю, 

    Із  біди  всіх  виручаю! 

    Треба  нам  за  руки  взятись 

    І  почаклувати,  щоб  з’явивсь  казкар. 

Він   позве  казкових  героїв,  може  в  когось  із  них  є  ключик. 

(Беруться  за  руки  і  разом  чаклують: 

  Раз,  два,  три,  чотири, 

  Чарівнице – казко! 

  Казкаря  до  нас  на  свято 

  Надішли,  будь  ласка! 

Музична   заставка   (1 хв.) 

З’являється  казкар: 

Казкар: Красуня  зима-чарівниця 

   Все  навкруги  прикрашає,  

   Пухнастою  білою  ковдрою 

   Дбайливо  стежки  застеляє. 

   Перлинами,  срібними  фарбами, 

   Сріблястим  сніжком  запорошує, 

   У  казку  усіх  нас  запрошує. 

   Туди,  де  казкові  герої  живуть, 

   Отож,  вирушаємо  разом  у  путь! 

(Всі  виходять).  

Входить  Дід  Мороз: 

Дід  Мороз: Добрий  вечір,  люди  добрі, 

    Ждуть  мене  у  цій  господі! 

    Я  зробив  чималий  крос. 
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    Хто  я,  діти?.... 

    Правильно  мене  назвали, 

    Дід Мороз  я,  відгадали 

    В  мене – біла  борода, 

    Ззаду  торба  вигляда, 

    А  в  торбинці,  а  в  торбинці 

    Новорічні  ждуть  гостинці. 

    Але,  щоб  дарунок  мати, 

    Має  Новий  рік  настати, 

    Але  що  це?  Наш  годинник 

    Зупинив  свій  біг  невпинний? 

(Дзвонить  мобільний  телефон)  Дід  Мороз  слухає. 

Дід  Мороз:  Алло!  Це  я!  Це  ти,  снігурко?  Ага,  зрозуміло.  Ти  в  казці,  а  я – 

на  святі.  А  повернетесь  скоро?  Як  ключик  знайдете?  А  мені  що  робити?  

Пісні  слухати?  Гаразд,  тоді  послухаю. 

(Звучить  музика  „Частушки  бабок-ежок) 

Танець  разом  із  піснею. 

Йожки  танцюють  і  крадуть  під  ялинкою  іграшки  і  тікають. 

Дід  Мороз:  От  лихо  мені  старому!  Спочатку  ключик,  потім  ця  нечиста  

сила!  Пропали  іграшки!  Що  мені  тепер  робити? 

Музика „Песенка  охрани”. 

Танець  мушкетерів. 

Дід  Мороз:  Хлопці,  виручайте! 

        Не  злякайтеся,  не  підкачайте!  

        Поверніть  нам  іграшки  на  свято, 

        Хай  зрадіють  всі  малята! 

Мушкетери:   Наказ  зрозуміли. 

    Іграшки  повернемо. 

    Один  за  всіх! 

    І  всі  за  одного! 

Виходить  Снігуронька,  веде  за  собою  Буратіно  і  Мальвіну. 

Снігуронька:  Як  добре,  що  я  вас  знайшла, 

     Скоріш,  на  нас  давно  чекають. 

     Бо  Новий  рік,  наш  Новий  рік 

     Давно  всі  виглядають! 

Буратіно:   У  мене – ключик  золотий, 

     Ним  заведемо  ми  годинник, 

     І  прийде,  прийде  Рік  Новий 

     До  нас  у  школу  на  гостини! 

Мальвіна:  Хай  Дід  Мороз  скоріш  іде, 

     І  наш  годинник  заведе! 

(Дивляться  вслід  Діду  Морозу). 

Звучить  музика  „Корда  приходит  год  молодой”  1 хв 

Мальвіна:  Годі,  друзі,  сумувати, 

     Веселитись  час,  співати, 

     Бо  прийшло  до  нас  прекрасне 
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    Свято  білої  зими, 

    Свято  чарівне  та  ясне 

    Так  давно  чекали  ми! 

Звучить  музика  „Буратіно” 

Танець  Мальвіни  та  Буратіно. 

Виходять  Новий  рік,  Дід  Мороз  і  Снігуронька. 

Снігуронька:  Ось  і  юний  Новий  рік. 

     Вже  ступає  на  поріг, 

     Хай  до  вас  він  завітає, 

     З  тим,  що  серце  побажає. 

Дід  Мороз:  Щоб  приніс  у  вашу  хату 

     Щастя  й  радості  багато, 

     І  здоров’я  цілий  міх 

     Щоб  приніс  на  наш  поріг. 

Новий  рік: Я  поспішав  до  вас  із  кожним  кроком 

    Вітаю  вашу  радісну  сім’ю. 

    Мене  давно  назвали  Новим  роком, 

    Мені  із  вами  йти  в  однім  строю. 

    Несу  у  хату  я,  у  кожну  школу 

    Добра  усім  і  радості  доволі, 

    І  щоб  здоров’я  вас  не  полишало, 

    І  щоб  життя  вас  тільки  потішало. 

    З  Новим  роком,  друзі  милі, 

    В  Новім  щасті,  в  новій  силі! 

 

   Кажуть,  що  під  Новий  рік 

   Що  не  забажається, 

   Що  задумав  ще  торік, 

   Те  завжди  збувається! 

   У  цю  хвилину,  в  мить  одну 

   Я  кличу  казку  чарівну! 

 

Міщенко А.: Я – казка  зимова 

    Хай  буде  чудовий 

    Цей  рік  для  людей  на  землі. 

    Хай  збудуться  ваші  надії  і  мрії, 

    Хай  будуть  щасливі  

    Дорослі  й  малі! 

Програш  до  пісні  „Про  мушкетерів” 

Мушкетери  виводять  іграшок  і  співають. 

Іграшка:  Під  ялинкою  в  коробці 

    Довелось  нам  нудьгувати, 

    Але  в  казці  ожили  ми, 

    Щоб  діток  розвеселяти. 

Киця:  По  доріжці  киця  ходить 

    І  маленьких  діток  водить. 
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    Та  розказує  їм  тишком 

    Казку  про  сіреньку  мишку. 

Півник: Півник  визирнув  з  хліва: 

   Ну  й  дива!  Дива! Дива! 

   Он  на  нашому  подвір’ї 

   Хтось  розкидав  біле  пір’я. 

   Хутко  скочив  на  поріг 

   Це  не  пір’я – випав  сніг! 

Слова  учнів  1  класу. 

Пісня  „Красная  Шапочка”,  „Про  Чебурашку” 

Танець  іграшок. 

Зимова  казка: Казкові  герої  мої  оживають 

    На  бал  до  палацу  вони  поспішають. 

    Зустріньте  їх  радо,  їм  щиро  всміхніться 

    Вітатимуть  вас  Попелюшка  із  Принцем! 

Танець  Попелюшки  і  Принца. 

Зим.казка:  І знов,  мої  хорошії 

    До  танцю  вас  запрошую. 

    Щоб  східний  танець  запальний 

    Всіх  здивував  у  залі  цій. 

Східний  танець. 

Виходять  Дід  Мороз,  Снігуронька,  Новий  рік. 

Дід  Мороз:  Весело  було  у  вас,  та  прийшов  прощання  час! 

Снігурка:  То  ж  зростайте,  мужнійте,  навчайтесь, 

   Дружіть  і  завжди  усміхайтесь. 

   Хай  радісним  буде  цей  рік 

   Хай  щастя  несе  і  надію, 

Усі  разом:   Хай  збудуться  всі  ваші  мрії! 

 


