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Сценарій Новорічного свята для дітей старшої групи 

«Витівки Снігової Королеви». 

                                                                              Дмітрієнко О.В. 

Вихователь-методист 

                                                                                             ДНЗ «Дюймовочка» 

Ролі. Діти: Ляльки, Рибки, Золота рибка, Білосніжка, Гноми, Новий рік, 

Місяць, Сніговички. 

Дорослі: Ведуча, Сніговичок, Дід, Баба Яга,  Карабас Барабас, Снігова 

Королева.  

 Звучить фонограма метелиці, скрип снігу під ногами. Із-за ялинки 

з’являється Сніговичок, чихає, оглядається.  

- Я не спізнився? А де всі: гості, малята? Чи може вже закінчилось 

свято? 

Ведуча: Свято ще не починалось.  

Але малят чомусь нема, може заблукали?. 

Сніговичок. В мене є чарівний дзвіночок, 

 він допоможе малятам знайти дорогу на свято. 

Чарівний дзвіночку, дзвени! 

Маляток на свято скоріш приведи ( дзвонить у дзвіночок). 

Під пісню «Новий рік пахне мандаринками» заходять діти. 

Ведуча : Хай збуваються всі мрії 

 Оживає світ казок 

 В незабутнє свято – диво 

 Для дорослих і діток 

Сніговичок: Хай білі снігові пушинки 

 В новорічний сніговій 

 Відганяють всі сльозинки 

 Від дитячих довгих вій. 

 Ведуча: Хай музики вам заграють 

 Хай гучніш лунає сміх 

Сніговик і вед. разом: З Новим роком всіх вітаєм 

 І дорослих і малих. 

 1 дит. Рік  Новий вже так близенько 

 Кілька днів всього пройде 

 Він постукає раденько 

 І в життя до нас прийде. 

 2 дит. Принесе нам щось новеньке 

 Комусь здійснення надій 

 Щастя прийде в дім гладенько 

 І додасть рожевих мрій. 

 3 дит. Підростуть на рік всі діти 
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 Постаріють дідусі 

 Та сміятись і радіти 

 Будуть в Новий рік усі. 

 4 дит.У містечку казковому 

 Крижаному, чудовому 

 Нехай гучний лунає сміх 

 Діти разом: З Новим роком вас усіх! 

 

Діти виконують пісню-танок  «Звідки приходить Новий рік». 

Ведуча(показує цифри 2015): Рік 2015-й минає. 

Що ж в Новому році нас чекає? 

Сніговичок: (витягує цифру 6) 2016 –й  рік ми зустрічаємо 

І свято Новорічне всі разом починаємо!   

Бій курантів. Виходить хлопчик-Новий рік. 

Новий рік. За роком рік, мов річка плине. 

Сьогодні в мене іменини. 

І вже отримав я із рання 

Від багатьох дітей вітання. 

Хай всюди музика лунає, 

Радіє весь дитячий сад, 

Ялинка барвами заграє 

Для всіх дорослих і малят. 

Щоб були в своїй оселі 

І щасливі  і веселі. 

Щоб співалися пісні 

В новорічні світлі дні. 

З Новим роком! 

Діти: З Новим щастям! 

          Вітаємо тебе, Новий рік! 

 

5 дит. Всім гостям ми дуже раді, 

Хто в садочок завітав, 

Разом з вами починаєм 

Наш веселий карнавал. 

6 Дитина: Новий рік, Новий рік, 

Йде, мов добрий чарівник, 

На річках скляні мости,  

В білих шапках всі хати. 

7Дитина: І ялинка в добрий час 

Завітала знов до нас. 

Сяє вогниками зал, 

В нас сьогодні карнавал. 

8 Дитина:   Як поглянем на ялинку, 

Замилуємось хвилинку, 
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Ліхтарі засяють вмить, 

         Дружна пісня задзвенить. 

9 дитина: Ти, ялиночко духмяна, 

У сріблясту сукню вбрана, 

З лісу в сад до нас прийшла, 

Свято дітям принесла. 

Хоровод «Свято новорічне» 

(сідають на стільчики) 

Дитина 1.   Ось зима по нашім краї 

На санчатах роз’їжджає . 

Сніжок сипле без упину. 

Вже засипав всю Вкраїну ! 

Дитина 2.    Де не гляну я на дворі  — 

Всюди бачу білий колір . 

Сніг січе безперестанку , 

Зима трудиться до ранку . 

І мороз не угаває , 

Йому вітер помагає . 

Дитина 3.    Не мети, не мети, 

Зимонько, снігами , 

А приходь ти до нас 

З танцями й піснями! 

Хоровод «Ой метелиця-зима». 

Сніговичок. Оце карнавал! От свято так свято!  

Та час вже й Снігурці сюди завітати!  

Снігуронько,  відгукнись, на святі у нас появись! 

(Гасне світло. З'являється Снігова Королева).  

Сніговичок. Ой лишенько, хто цс?  

(Звертається до Королеви).  Пробачте, ви хто?  

Снігова Королева. Ти ще смієш питати?  

Як ти можеш мене 

Це що за збіговисько,  

Хочу я знати?  

Сніговичок. (затинаючись) У нас Новий рік тут...  

Ну, знаєте... свято...  

Снігова Королева. Так ви тут зібрались  

Співать, танцювати? Терпіти не можу  

Ні жартів, ні сміху... Нащо потривожив мене?  

На потіху?!  

Так знайте, не буде цього — заморожу!  

І хуґою-снігом усе запорошу! 

 Танець Снігової Королеви « Танго із Сніговичками». 

  Королева вибігає , губить чарівне дзеркало. (Чути звук впавшого 

предмета) 
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Сніговичок. Ой, що це? Здається, щось впало. Та це дзеркало! (піднімає, 

роздивляється). Яке дивне дзеркало. Напевно, воно чарівне. Зараз 

перевіримо. 

Дзеркальце, мені скажи, та всю правду доповіси - 

Де ж Дід Мороз в цей час, чи не забув бува про нас? 

Дзеркало (голос за сценою): У лісі заметіль була, 

 всі дороги замела. Дід Мороз на свято не прийде, 

Бо ніхто його не знайде. 

Ведучий: Сніговичку, може ти підкажеш, що нам робити? 

Сніговичок. Так у мене є дзвоник чарівний! (шукає, не може знайти) 

 Але я його не можу віднайти, 

 Де сховав не можу пригадати… 

Ведуча. Що ж робити нам, малята? (висловлювання дітей) 

Відповідь дітей: зі Сніговичком пограти і танок потанцювати! 

Танок із Сніговичком (« Знає кожен Сніговик»). 

Гра із Сніговичком: Сніговичок роздає дітям сніжки. Пропонує 

покласти їх на підлогу. 
Ох! Ох! Ох! Де ж подівся мій сніжок? 

Раз, два, три,  раз, два, три – 

Швидше сніжку підбери!  

Сніговичок: Знайшов! Знайшов!(бере чарівний дзвіночок під ялинкою) 

Чарівний дзвіночок наш, 

Дзвони тривогу в цей час, 

Хай збираються швидше в дорогу 

Друзі із казки чарівної на підмогу (дзвонить у дзвіночок). 

На екрані з'являється хатинка на курячих ніжках, стіл з 

табличкою «Турагентство Баби Яги», мобільний телефон. 

Баба Яга: Скоро зимові канікули - час подорожей. 

З цієї нагоди я, Баба Яга, відкриваю своє туристичне агентство. 

Найсміливіші можуть скористатися його послугами. 

звертається до глядачів 

Ой, та що ж ви сидите, немов ріпки на землі? 

Заходьте, заходьте, полетимо на помелі! 

Відкриваю турбюро, несіть золото та срібло. 

Дорогі мами й тата! Подивіться проспекти-реклами. 

Ви ще не бували в Панамі? 

 Приїжджайте, як раз там цунамі. 

Всі в Іспанію, у спекотний Мадрид! 

 Хто приїде, той відразу згорить. 

Яке прекрасне харчування в Греції: Оцет, перець та інші спеції. 

На екскурсії «Дахи Парижа» від захвату зсувається дах. 

Відпочиваючи в Турецькій Анталії, не забудьте відкинути сандалі. 

У Баби Яги дзвонить телефон 

Баба Яга: Алло! Слухаю! 
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Ведучий: Нам потрібно потрапити в казку, ми шукаємо Діда Мороза. 

Баба Яга:  Замовлення прийнято. Але перш ніж його виконати, ви повинні 

зі мною у гру пограти. 

Ведуча: Ми згодні, правда, діти? 

Гра з бабою Ягою. 

Баба Яга:  По всім казкам вас відправляю, але чи знайдете ви там Діда 

Мороза, не знаю. (Баба Яга сміється, екран гасне). 

Сніговичок: чарівний Дзвіночок, дзвени! 

В першу казку нас принеси! 

На екрані з'являється Місяць 

Ведучий: Місяць, Місяць, наш дружок, позолочений ріжок, 

Ходиш ти під небесами, над полями і лісами, 

Не бачив з висоти Дідуся Мороза ти? 

Місяць: 
В небі я давно гуляю, багато бачу, багато знаю, 

У зоряному колі я сиджу, з висоти дивлюся вдалину, 

Бачу, через поле гаєм 

Дід до вас старенький поспішає, 

Його малята добре знають: 

Бородою він заріс  

видно це і є - Дід Мороз. 

Входить бідно вдягнений старий. 

Ведучий: Дідусь, ти не Дід Мороз? 

Старий: Ні, я тут море шукаю, мені потрібно з Золотою рибкою 

поговорити. 

Чую шум прибою (підходить і бачить на екрані море) Ось воно, море. 

Під музику виходять Рибки. «Танок Рибок» 

Золота Рибка: Чого тобі треба, старче? 

Старий: Не гнівайся, Рибко Золотая . 

Не дає мені, баба, спокою. 

Твого їй царства не треба, 

Хоче вона до року Нового  

«Панасонік» - телевізор кольоровий.  

Золота Рибка: Не журися, старий, іди собі з Богом. Буде твоїй старій 

телевізор. 

Рибки «відпливають» 

Сніговіичок: Постій, дідусь, чи не зустрічав ти в своїй казці Діда Мороза? 

Старий: Та ні, в моїй казці Діда Мороза не було. Спасибі, рибко, пора мені 

додому, до своєї баби. (іде) 

Ведуча: Сніговичку, діставай свій дзвіночок, нехай він нас в іншу казку 

перенесе! 

Сніговичок: 
Чарівний дзвіночок, дзвени! 

В іншу казку нас неси! 
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На екрані заставка з казки «Білосніжка і 7 гномів» 

Із-за ялинки виходить Білосніжка, прикрашає ялинку. 

Білосніжка: Зовсім скоро Новий рік 

Потрібно ялинку прикрасити. 

Де ж Гноми? 

Напевно, заметіль замела  їм дорогу. 

Що ж мені робити не знаю 

Я ж їм завжди допомагаю? 

Ведуча. Білосніжці  ми допоможемо 

Пісенькою заметіль переможемо. 

Діти виконують пісню «Пухнатий сніг». 

З'являються Гноми, виконують танець. 

Гном 1. Добрий день, Білосніжко і всі малята! 

 Ми вітаємо вас із Новорічним святом. 

Гном 2. Вибач, що ми запізнилися,  

у білому сніжку всі ноги -  

 це Заметіль замела у лісі  всі дороги. 

Гном 3. Але ми її зовсім не злякались,  

і стежку до ялинки відшукали. 

Гном 4. І на свято Новорічне ми прийшли, 

Золоті вогники для ялинки принесли. 

Гном 5. Ну що, брати - гноми, 

Засвітимо вогні? 

Гном 6. Нехай ялинка наша вогниками сяє, 

І з Новим роком всіх вітає! 

Гном 7. Ялинка, ялинка, вогнями гори! 

Свято чарівне до нас в гості прийди! 

Гномики та Білосніжка вішають на ялинку ліхтарики і на ній 

засвічуються вогники. 

Білосніжка: 
Гномики, ви, напевно, втомилися. 

Ідіть, відпочиньте, а я піду наводити порядок в домі. 

Гномики йдуть на місця. 

Ведуча: Білосніжко, постривай! І  від нас не утікай, 

А дай нам відповідь на питання: ти не бачила, де Дід Мороз? 

Білосніжка: У нашій казці Діда немає! 

До побачення, мені вже час, на мене чекають ще справи! (іде) 

Ведучий: Ось біда, і в цій казці ми Діда Мороза не знайшли! 

Сніговичок: Дзвіночок наш чарівний, дзвени! 

В іншу казку нас веди! 

Виходять  дівчатка-ляльки 

Ляльки: 
Всі ми ляльки - непрості, всі ми ляльки - заводні. 

Можемо ми ручками плескотіти  
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і ногами голосно тупотіти! 

Виконують танець «По ниточці..» 

Під музику заходить Карабас 

Ведучий: Здрастуй, Дідусь Мороз. Ти подарунки нам приніс? 

Сніговичок: Ну, який же це дід? І подарунки, бачиш, ні! 

Ведуча: Але ж він з бородою.... І мішок приніс з собою. 

Сніговичок: Дідусь Мороз добряк, посміхається ось так! (Показує). 

Зовсім довга борода,  

Шуба червона отака... 

Має він червоний ніс 

 Ні, це, діти, не Дід Мороз! 

Карабас: Я потворний, і можливо, 

я кровожерний і жахливий. 

Знайомий кожному я з вас: 

Я - Карабас! Я - Барабас! 

У театрі ляльок дресирую, 

І зовсім я їх не балую. 

Я не даю їм їсти й спати, 

Так ляльок можу я забрати!? 

Ведучий: Ну що ж, спробуй відшукати. 

Діти грають з Карабасом в гру «Піжмурки» 

Карабас шукає ляльок, по закінченні падає без сил 

Карабас: 
Заморили! Ой-Ой-ой! 

Рушити не можу ногою! 

Що ж робити, як тут бути? 

Ляльок як перехитрити? 

(відповзає за ялинку). 

Снігуронька: чарівний Дзвіночок, дзвени! 

Дідуся Мороза швидше приведи! 

А щоб швидше почув він нас, 

Заспіваємо ми весело  для вас! 

Діти виконують пісню «Вже до нас хтось іде!..». 

Виходить Снігуронька. 

 

 


