
 ЧАРІВНІ ВОГНИКИ ЯЛИНКИ - 2016 
СВЯТО НОВОГО РОКУ В СЕРЕДНІЙ ГРУПІ 

(у сценарії використані матеріали музкерівників Г. Максюти, В. Литовченко 

та інтернетресурсів) 

 

Іліч О.Г., музкерівник ДНЗ 

«Золоті зернята» смт. Глеваха 

 

ВХІД ВЕДУЧОЇ муз.0 ВХІД ДІТЕЙ, стають півколом муз.1 

 

 Ведуча: Ну й ялинка, просто диво, 

 Як прикрашена красиво 

 Іграшки на ній висять, 

 Яскраво вогники блищать 

 Щось сказати ялинка хоче… 

 Ми послухаєм охоче! 

 ГОЛОС ЯЛИНКИ: муз.2 

 В залі я одна стояла 

 Дуже-дуже сумувала, 

 Навіть думала зібратись, 

 В ліс додому повертатись. 

 Але ж світло запалили 

 Діти в залі появились 

 Вирішила: залишаюсь, 

 З вами весело пограюсь! 

 Ведуча: Ну звичайно! З дітворою 

 Привітаєм всіх з тобою! 

 З Новим роком вас вітаєм, 

 Всім здоров’я побажаєм. 

 Готові ми співати й грати, 

 І для тебе танцювати. 

Діти: 1. В нас ялинка на гостинах 

 Всюди гомін, сміх завзятий. 

 Наш садочок зустрічає 

 Рік Новий – найкраще свято! 

 2. Здрастуй, люба нам ялинко, 

 Здрастуй, радісна пора. 

 Каблучки цокочуть дзвінко, 

 Веселиться дітвора. 

 3. Не впізнать ялинку в залі, 

 Не така росла в ліску. 

 Там вітри її гойдали 

 Запорошену в сніжку. 

 4. Та чомусь вона сумує, 

 Щось не сяє, не блищить. 



 Тож ходім в таночок дружно 

 Щоб її розвеселить! 

 

ХОРОВОД «Ялинко зеленесенька» 

(діти стоять у колі) 

Ведуча: Діти, чому це ялинка не світиться вогнями? 

А ну, ялинко, усміхнись, 

Разом: Раз, два, три, засвітись! 

(муз.3, діти сідають на стільчики) 

 Ведуча: Ось повіяв вітерець, холодом подуло, 

 То красунечка зима рукавом махнула. 

 Білі вже дерева, білі всі будинки, 

 Це зима малює нам такі картинки. 

 Давайте покличемо Зиму до нас у гості погуляти. 

(виходить Зима) муз.4 

 Зима: Добрий день! Я вас почула 

 І скоріш до вас гайнула! 

 Нині справ багато маю – 

 Сніжним килимом встеляю 

 Всі доріжки і будинки, 

 Всі дерева і стежинки. 

 Щоб було все білосніжне – 

 Чисте, світле, дуже ніжне! 

 Ведуча: Раді Зимоньку вітати, 

 З нею грати й танцювати. 

 Пропоную всім устати 

 Гостю разом розважати. 

 

ПІСНЯ-ГРА «___________» 

 Ведуча: Зимонько, а ти не знаєш, 

 Що за казка нас чекає? 

 Зима: Казка цікава, хоч невідома, 

 Зустріч із нею буде чудова! 

 Казочку гукаємо,  

 Чарівні слова промовляємо: 

 ЛЮБА КАЗКО, ВІДГУКНИСЬ, 

 ЛЮБА КАЗКО, НАМ ЯВИСЬ! 

 (діти повторюють) 

 (ДО ЗАЛИ ЗАХОДИТЬ БАБА ЯГА, ПЕРЕВДЯГНЕНА СНІГУРОЧКОЮ) 

муз.5 

 Ведуча: Ось і казка з’явилась, малята! 

 Тільки яка? Не можу впізнати… 

 Баба Яга: Та це ж я, Снігурочка, 

 Подивись, яка фігурочка! 

 Коса, чобітки…ой ні! Тапочки! 



 Одним словом – лапочка! 

 Ведуча: Я вам вірити стараюсь, 

 Але…дуже сумніваюсь…. 

 Баба Яга: Та це я повинна думати-гадати, 

 Кому подарунки роздавати. 

 

 Ведуча: Є в нас пісенька-перевірялочка. 

 Відповіді з неї знає лиш справжня Снігуронька. 

 

ПІСНЯ ВЕДУЧОЇ ТА БАБИ ЯГИ муз.6 

 1 КУПЛЕТ 

 Діти: Розкажи, Снігуронько, де була, 

 Як останній місяць ти провела? 

 БЯ: Ступа поламалась під Новий рік, 

 Ні на чім літати – це вам не сміх! 

 ПРИСПІВ:  

 Діти: А нумо, Снігурко, нам правду скажи! 

 БЯ: Снігуронька я! Снігуронька я! 

 Повірте мені, малюки! 

 2 КУПЛЕТ: 

 Діти: Де живеш, Снігуронько, розкажи. 

 Кришталевий дім нам свій опиши. 

 БЯ: Кришталевий дім мій на двох ногах 

 І завжди кричить він: кудах-тах-тах! 

 ПРИСПІВ:  

 Діти: А нумо, Снігурко, нам правду скажи! 

 БЯ: Снігуронька я! Снігуронька я! 

 Повірте мені, малюки! 

 

 Ведуча: То хто це прийшов нас вітати зі святом, 

 Скажіть мені швидко, любі малята? 

 Діти: Бабуся Яга! 

 Ведуча: Ми тебе впізнали! Ти не чекала? 

 Чого з нами не привіталась? Не здогадалась? 

 Б.Я: Як слід постараюсь 

 До кожного привітаюсь: 

 Хеллоу, ялинко-злючко, 

 Віти в тебе – це колючки; 

 Добрий день, малята, 

 Балувані дошкільнята; 

 І батьки, будьте здорові, 

 Чого посходилися знову? 

 Добрий день, вихователі, 

 Із дітей знань вимагателі! 

 Гарно я привіталася? 



 Ведуча: Нічого не скажеш - постаралася…. 

 Ти ніби правил поведінки зроду не вивчала! 

 А на дитяче свято, як говориш, прямо примчала. 

 Помелом своїм махаєш, 

 Дисципліну розкладаєш… 

 

 Б.Я: Бачу – зовсім ви зазнались, 

 Що мене ви не злякались! 

 Мабуть, цього я не прощу – 

 Вогники з ялинки заберу! 

 (Б.Я. ЧАКЛУЄ НАД ВОГНИКАМИ, ВОНИ ГАСНУТЬ муз.7) 

 Б.Я: Гудбай, в темноті зустрічайте Новий рік! 

 В інший садок полечу, тут – неподалік! 

 (БАБА ЯГА ВИХОДИТЬ муз.8) 

 Ведуча: Без вогників зустрічати свято не гоже…. 

 Тільки хто ж нам допоможе? 

 Треба всі вогники зібрати 

 І буде ялинка знову палати. 

 Тоді й Дід Мороз до нас прийде, 

 Дарунки святкові усім принесе. 

 Чую музика дивна лунає… 

 Хто ж до нас сюди поспішає? 

 (ЗАХОДИТЬ СНІГУРОНЬКА муз.9) 

 

ПІСНЯ СНІГУРОНЬКИ 

 Снігуронька: Вчасно я до вас пришла! 

 (Сніжинок-подружок з собою привела) Гарний настрій принесла! 

 Я виконаю ваші бажання 

 Усі дитячі сподівання. 

 Під Новий рік з моєї легкої руки 

 Отримають омріяне всі малюки. 

Ведуча: Добрий день, Снігуронька! 

Чи ти нам допоможеш? 

 Снігуронька: Зроблю усе, що лише зможу! 

 Ведуча: Бабуся Яга до нас завітала 

 І з ялинки вогники усі позабирала. 

 Тепер Новий рік не наступить у нас, 

 І Дідусь Мороз не прийде у святковий час… 

 Снігуронька або Сніжинка: Де ж вона вогники могла заховати? 

 Треба нам їх відшукати. 

 Снігуронька або Сніжинка: В дорогу негайно рушаймо, 

 Вогники по казках позбираймо. 

 Ведуча: Діти, готові в дорогу рушати? 

 Діти: Усі вогники зможем зібрати! 

(ЗВУЧИТЬ ЧАРІВНА МУЗИКА) муз.10 



 Ведуча: У казку попали ми дивну, 

 Незвичайну, чарівну… 

 Не можу зрозуміти, 

 Що світиться в заметі, діти? 

 Здається, світлячки тут живуть, 

 Саме вогники запалюють, мабуть. 

 Снігуронька: Світлячки, сюди поспішіть, 

 Нашим малятам допоможіть! 

  

ТАНЕЦЬ СВІТЛЯЧКІВ муз.11 

 (по закінченню беруть кошик у якому світло зелені та темно зелені вогники) 

ВІРШІ СВІТЛЯЧКІВ: 

1. У заметі сніговому 

 Вогник мерехтить. 

 То на спинці світлячка 

 Ліхтаричок горить. 

2. В темноті мов ліхтарі 

 Вогники сіяють, 

 Мешканцям у лісі 

 Настрій піднімають. 

3. В мене є три пари ніжок 

 Для протоптаних доріжок 

 А на спинці – рюкзачок. 

 Я – красивий світлячок! 

4. Я без світла не боюся, 

 Із ліхтариком помчуся. 

 І по ямках без доріжки 

 Потупочуть мої ніжки. 

5. Наші вогники зелененькі, 

 Вночі завжди гарненькі. 

 Якщо в синіх є потреба, 

 То за ними вам – на небо! 

 Ведуча: Дякую, світлячки! Вогники ваші дуже гарні, 

 Ви для діток старались не марно! 

(віддають вогники) 

 Ведуча: Світять зірки, яскраво сяють… 

 Де вогники чарівні, напевно, знають! 

 Подивимось, як вони танцюють, діти! 

 Тихенько будемо сидіти…. 

 Снігуронька: Зірочки, сюди поспішіть, 

 Нашим малятам допоможіть! 

 

ТАНЕЦЬ ЗІРОЧОК муз.12 

(по закінченню беруть кошик у якому сині та фіолетові вогники) 

 ВІРШІ ЗІРОЧОК: 



1. Ми – Зірочки,  на небі весело кружляємо 

 І в свято новорічне усім допомагаємо. 

2. Місяць мимо пропливає, 

 Вітерець нас обвіває. 

 Зірки світять дуже сильно 

 Кольором сяють фіолетово-синім. 

3. Вогники яскраві маємо, 

 Зі святом вас вітаємо. 

 Вогники наші скоріш беріть 

 І до гномиків ідіть. 

 (віддають вогники) 

 Ведуча: Дякуємо, зірочки, за вогники синенькі, 

 Допомогли ви дуже нам, зіроньки маленькі! 

 Тільки ж де нам гномиків шукати, 

 Я ніколи не бачила їхньої хатки? 

 Снігуронька: На те я і Снігуронька казкова, 

 Щоб допомогти вам знову. 

 Гномики вже йдуть, 

 Ліхтарі свої несуть. 

Або Снігуронька: Гноміки, сюди поспішіть, 

 Нашим малятам допоможіть! 

 (виходять 2 гномики із ліхтариками) 

 ВІРШІ ГНОМИКІВ: 

1. Ми гномики казкові, 

 Ліхтарики в нас нові, 

 Дуже любим танцювати, 

 Новий рік гуртом стрічати. 

2. Ми любим веселитись 

 І пісеньку співати, 

 Сьогодні вам таночок 

 Хотіли показати. 

 

ТАНЕЦЬ ГНОМИКІВ муз.12 

(по закінченню беруть кошик у якому жовті вогники) 

 ВІРШІ ГНОМИКІВ: 

3. Ми гномики веселі 

 Ми – лісовий народ, 

 І завжди ми охочі 

 До радісних пригод. 

4. Ліхтарики чудові 

 Нам місяць запалив 

 Ми хочем, щоб ялинку 

 Наш вогник освітив. 

(віддають вогники) 

 Ведуча: Гномики – народ чудовий, 



 Допомогти завжди готовий. 

 Ви дуже дуже всім допомогли - 

 Жовті вогники нам віддали. 

 

 Зима: У дорозі ми вже довгий час, 

 Відпочинок потрібен для нас. 

 Час відволіктися, в гру пограти. 

 А чи згодні ви, малята? 

 

ГРА «ЧАРІВНИЙ СНІГ»  З ТКАНИНОЮ І СНІЖИНКАМИ муз.13 

(По закінченню віддає білі і сріблясті вогники) 

 Ведуча: Далі в дорогу рушаєм, 

 Вогники ще відшукаєм. 

 Ой, як тут усе заіскрилось! 

 Вогники ще з’явились! 

 ВІРШІ ЛЯЛЬОК  

1. Здрастуйте, любенькі! 

 Ми лялечки маленькі.  

 Ми прийшли до вас на свято,  

 Хочемо вас привітати! 

2. Ми в долоньки поплескаємо,  

 І разом ми покружляємо,   

 Потупочуть наші ніжки,  

 Потанцюємо ми трішки!  

 

ТАНЕЦЬ ЛЯЛЬОК муз.14 

(по закінченню беруть кошик у якому червоні вогники) 

 ВІРШІ ЛЯЛЬОК 

3. Маєм вогники яскраві, 

 Блискотять вони на славу. 

 Зуміють ялинку вони освітити, 

 Своїм сяйвом усіх обігріти. 

4. Ми вас дуже здивували? 

 Червоні вогники подарували. 

 Беріть їх, не стидайтесь, 

 До ялинки повертайтесь. 

5. Різнокольоровими вогниками ясно 

 Хай ялинка у садочку загориться вчасно. 

6. Хай Новий рік іде скоріше, 

 І дивами всіх потіше, 

 Дід Мороз хай не бариться, 

 У садочку веселиться. 

(віддають вогники) 

 Ведуча: Дід Мороз навіть не знає, 

 Що вогники у нас не сяють. 



 Прошу скоріше всіх приготуватись. 

 З казки додому час повертатись. 

 Ялинку треба нам розчаклувати, 

 Діда Мороза прийшов час гукати. 

  

ПІСНЯ ПРО ДІДА МОРОЗА 

(ГУКАЮТЬ ДІДА МОРОЗА. ЗАХОДИТЬ ДІД МОРОЗ) муз.15 

 Дід Мороз: Вітаю дошкільняток, 

 Дівчаток і хлоп’яток,  

 Виглядаєте всі гарно – 

 Наряджалися не марно. 

 Бажаю усім гарного свята! 

 Вас також вітаю, мами і тата! 

 Вітаю дітей, гарних, вродливих, 

 І балуваних, і жартівливих! 

 Ведуча: Дідусю Морозе! Балуваних немає! 

 Дід Мороз: А як гарно пошукаю? 

 А хороші є хлоп’ята? 

 Діти: Так! 

 Дід Мороз: А прекрасні є дівчата? 

 Діти: Так! 

 Ведуча: Усі чемні і хороші! 

Дід Мороз: Тоді розповісти вас прошу! А чого ви такі сумні? 

 Ведуча: Дідусь Мороз, до нас приходила Баба Яга, загасила усі вогники на      

 ялинці і сховала їх. Завдяки твоїй внучці ми знайшли їх усі, але засвітити   

 ялинку без тебе не можемо. (дає мішок із вогниками). 

 Дід Мороз: Вогники повішу в ряд, 

 На ялинці хай висять. (Д.М. чаклує – ловить у повітрі вогники та кидає їх на 

ялинку) муз.16 

 Рівненько, малята, і тихо сидіть, 

 Чарівні слова зі мною скажіть: 

 Один, два, три, 

 Ялинко, гори! 

 (НА ЯЛИНЦІ СПАЛАХУЮТЬ ВОГНИКИ) 

Дід Мороз: У такий святковий час  

В хоровод я прошу вас. 

ХОРОВОД «СНІГ ІДЕ» 

 Дід Мороз: Ви – народ веселий дуже, 

 І до гри ви не байдужі. 

 То ж погратись вас гукаю, 

 З посохом, що я тримаю. 

ГРА «ЧАРІВНИЙ ПОСОХ» муз.17 

ГРА «САНЧАТА» (розвозить дітей по місцях) муз.18 

Ведуча: Діти грались, веселились, 

 Бачу – трішечки втомились 



 Чим порадуєш малят?  

 Бо сюрпризам кожен рад! 

 Дід Мороз: Всіх порадую, здивую – 

 Свій сюрприз вам подарую! 

 За дверима залишився, 

 В двері ці не помістився… 

 Двері ширше розкривайте 

 Чарівну гірку зустрічайте! 

(Вносять гірку, муз.19 Д.М. чаклує – кидає сніжок за гірку, а з гірки з’їжджає 

подарунок – старий черевик. Ведуча кидає сніжок - з гірки з’їжджає 

подарунок – іграшка Мавпочка) 

 Ведуча: Мавпочка, хоча й жартівлива, 

 Та чесна і дуже правдива. 

 Нехай її рік принесе вам удачу, 

 Хай діти маленькі ніколи не плачуть, 

 Щоб в злагоді й мирі жили,  

 Щасливі та раді були! 

 Дід Мороз: Це був один на всіх подарунок, 

 А тепер – кожному свій святковий пакунок. 

 

(РОЗДАЧА ПОДАРУНКІВ. Діти кидають сніжки за гірку, а з гірки 

з’їжджають подарунки) муз.20  

 

ФОТОГРАФУВАННЯ З ДІДОМ МОРОЗОМ 

 

 

   


