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ГОЛОВНІ ГЕРОЇ: Сніговик, Дід Мороз, Снігуронька 

АТРИБУТИ: Скриня, іграшковий зайчик, сніжинка, дощик по кількості  

дівчаток, сніжки на всіх дітей, саночки іграшкові на всіх дітей, м’ягкі 

іграшки на всіх дітей, лисичка. 

НА ПОЧАТОК СВЯТА ВОГНИКИ НЕ ГОРЯТЬ 

  

ХІД СВЯТА: 

У групі вихователь говорить дітям, що їх запросив у гості Сніговичок. 

Діти беруться за ручки та заходять до зали за ведучою. У музичної зали дітей 

зустрічає Сніговичок (іграшка або дорослий). трек 000 

 

 Сніговичок: Добрий день, любі малята! 

 Я заморився вас чекати – 

 У віконце виглядав, 

 Для вас забавки шукав! 

 Проходьте, не зволікайте, 

 Ялинку мою оглядайте? 

 (Діти підходять до ялиночки, оглядають її) трек 001 

 Сніговичок: Колючі гілочки в ялиночки, 

 Та не коле вона ні граминочки. 

 Вас запрошує потанцювати, 

 Новоріччя з нею зустрічати. 

 

ХОРОВОД «___________»  

 

 Вихователь: Сніговичок, а ти можеш нам сказать, 

 Чому на ялиночці вогники не горять? 

 Сніговичок: Якщо в долоні поплескати – 

 Будуть вогники сіяти! 

 А якщо потупотіти, 

 Перестануть вогники горіти. 

 Треба з ялинкою пограти  



 І вогники будуть сіяти. 

 

ГРА З ЯЛИНКОЮ трек 002-003 

(Засвічуються вогники на ялинці. Діти милуються вогниками.) 

 

 Сніговичок: Ялинка – красуня тепер, що й казати! 

 Почнемо Новий рік зустрічати. 

 

ТАНОК «Раз, два» трек 004 

(Діти сідають на стільчики) 

 

 Сніговичок: Є скриня чарівна у мене для вас, 

 У ній я багато дарунків припас. (підходить до скрині) 

 В скриню заглянемо  

 І подарунки дістанемо. (Дістає сніжки) 

 Сніжки ми тримаємо, 

 Танок розпочинаємо! 

 

ТАНЕЦЬ ІЗ СНІЖКАМИ трек 005 

 

 Сніговик: Сніжки кладемо 

 І до скрині ідемо. 

 Є тут ще один пакунок – 

 Це, напевно, подарунок…(Дістає зі скрині Зайчика) 

 Ой, Зайчатко тут сидить! 

 І чомусь воно дрижить. 

 А кого боїться Зайчик? ( – лисичку) 

 А давайте йому покажемо, як від Лисички ховатися треба! 

 

ТАНОК-ГРА «ЗАЙЧИКИ ТА ЛИСИЧКА» трек 006 

  

 Лисичка (іграшка): А я ніби чула тут сміх зайченяток… трек 007 

 А ви їх тут не зустрічали? 

 Я б когось із них спіймала… 

 Сніговик: Тут зайчиків не було, лисичко, іди гуляй! 

 А зайченяток по лісочку десь отам пошукай. (Лисичка зникає) 

 Сніговичок: Давайте до скрині підійдемо знову! 

 Провірити що там, малята, готові? (Опускає руки до скрині) 

 Сніговик: Є тут ще один пакунок – 



 Це, напевно, подарунок…(Дістає зі скрині Сніжинку) 

 Сніжинки прилітайте, 

 Танок розпочинайте! 

 

ТАНОК СНІЖИНОК 

 

 Сніговичок: В скриню заглянемо  

 І подарунки дістанемо. (Дістає санки) 

 Санки покатаємо, 

 Таночок починаємо! 

 

ТАНОК ІЗ САНКАМИ трек 008 

 

 Сніговичок: Давайте до скрині підійдемо знову! 

 Провірити що там, малята, готові? 

 Ніби, нічого там немає… 

 А холод все дужче дошкуляє… 

 Це тому, що Дід Мороз вже до нас поспішає! 

 Давайте голосно його погукаєм! 

 (КЛИЧУТЬ ДІДА МОРОЗА) 

 ІЗ-ЗА ДВЕРЕЙ: Агов! Іду! Поспішаю! 

 Зараз вас розшукаю! 

 Сніговичок: А ми з вами  під ялинкою, 

 Заховаємося на хвилинку. (Діти ховаються під покривало) трек 009 

 (ЗАХОДИТЬ ДІД МОРОЗ) 

 Дід Мороз: Привіт, мої малята! 

 Я прийшов із вами грати! 

 А де ж вони? Гукали-гукали 

 І раптово позникали. 

 (ДІТИ ВИХОДЯТЬ З ПІД ПОКРИВАЛА ІЗ КРИКОМ «МИ ТУТ!») 

 Дід Мороз: Малята, весело із вами грати! 

 А скажіть, умію я щічки щипати? 

 

ПІСНЯ «МОРОЗЕЦЬ»  

Ведуча: Дідусь Мороз а наші дітки тебе не лякаються. 

  

ТАНОК «НАС МОРОЗУ НЕ ЗЛЯКАТЬ» трек 010  

(ПО ЗАКІНЧЕННЮ ДІД МОРОЗ СІДАЄ, РОБИТЬ ВИГЛЯД ЩО СПИТЬ) 

 



 Сніговик: Ой-ой! Дідусь Мороз! 

 Під ялиночкою хтось – 

 Чи сидить, чи просто спить,  

 Бо у сні тихо хропить… 

 

 Подивитись треба трішки  

 Підійду поближче нишком! 

 Дід Мороз сидить і спить! 

 Будемо його будить? 

 Діти: Так! 

 Сніговик: Звичайно, будем! Ми з ним грали, 

 Та, доки тебе зустрічали, 

 Він знову задрімав, сердешний. 

 Збудимо його обережно… 

 

ГРА «ЩОБ ДІДА МОРОЗА ЗБУДИТИ» трек 011 

(ДІТИ СІДАЮТЬ) 

ТАНОК ДІДУСЯ МОРОЗА трек 012 

 

 Дід Мороз: Сніговичку, час мені допомагати, 

 Подарунки малюкам роздавати 

 Ти швиденько в ліс іди 

 Подарунки принеси. (Виносить Сніговичка за двері) 

 (ЗАХОДИТЬ СНІГОВИК, ЗАНОСИТЬ ПОДАРУНКИ) трек 013 

 Дід Мороз: Сніговичку раді, малята? 

 Давайте із ним танцювати! 

 

ГРА З ДІДОМ МОРОЗОМ трек 014 

 

 Дід Мороз: Готуйте свої рученята – 

 Буду подарунки роздавати! 

 (РОЗДАЧА ПОДАРУНКІВ) трек 015 

 Дід Мороз: До побачення, малята! 

 Буду іще вас у гості чекати. 

 Сніговик: Рукою «До побачення!» Дідусю усі помахали? 

 А я вас до групи проведу, щоб не заблукали! 

 


