
«Новорічна подорож» 

(середній вік) 
Герої: 
Діти: 
Льодинки 
Цукерочки 
Сніговики 
Гноми 
 
Старші діти: 
Казкова Фея 
Лисичка 
Снігуронька 
  
(Ялинка вимкнена . Виходять діти до зали . Стають  на точки) 
 
1.Сьогодні весело у нас –  
Ми Новий рік стрічаємо.  
Усіх, хто в залі є в цей час,  
Ми гаряче вітаємо! 
 
2.Наші рідні разом з нами  
Хай нас смуток не торка!  
Тут дідусь, бабуся, мама,  
Добра татова рука. 
 
3.По усіх містах і селах 
Чути пісеньку дзвінку.  
Усі діти України  
Круг ялиночки в танку. 
 
4.Яскраво прибрана ялинка  
Бажає нам веселих свят! 
А з неба падають сніжинки 
Добра і щастя снігопад! 
 
 
5.Біленьким снігом замітає  
Зима дороги і стежки. 
На рік Новий усі чекаєм, 
Його зустрінем залюбки. 
 
 
6.Летять сніжиночки пухнаті –  
Прийшла метелиці пора, 
Сьогодні Новорічне свято, 
Всі разом ТОМУ РАДІЄ ДІТВОРА! 
 
НОВОРІЧНА ПІСНЯ 
 
  
Ведуча :Цієї години ми довго чекали, 
Таночки, вірші і пісні готували. 
Нам свято ялинки зима принесла, 
Погляньте на неї, яка ж то краса!?! 
А чому вогники на ялинці не горять? 
Дітки а що це за звуки я чую? 
 
( під чарівну, ніжну музику до зали входить Казкова Фея) 
 



Казкова Фея: 
Доброго дня, хлопчики і дівчата! 
Я - Фея Казкова,  
До вас я поспішала, дива по дорозі збирала 
Але бачу що в вашій залі щось не святковий настрій. 
 
( до зали забігає дівчинк-лисичка) 
 
Лисичка: 
А що малята дивина так дивина 
Ялиночка вогники не засвітила 
Ха-Ха….. 
 
Голос ялинки (аудіозапис)  
Я - Ялинка, ось яка і пухнаста, і струнка. 
Дякую вам малята, що прийшли на свято! 
Чудову пісню заспівали, і так гарно танцювали. 
І у цей святковий час маю я сюрприз для вас . 
Він на гілочці лежить , блискітками мерехтить! 
 
(лисичка хватає цукерку і тікає з залу) 
Казкова Фея розгублено 
 
Казкова Фея: 
Дітки що ж нам робити? 
Але не засмучуйтесь я знаю. 
Треба нам Снігуроньку погукати. 
Вона перша помічниця в Діда Мороза 
Діти: Снігуронько (діти кличуть Снігуроньку) 
Ведуча: Діти, щось не чує Снігуронька, а давайте ми затанцюємо і заспіваємо пісню про Новий рік, 
і вона нас почує. 
 
ТАНЕЦЬ- ПІСНЯ ПРО НОВИЙ РІК 
 
Снігуронька: Дітки ви мене кликали. 
Я з лісу до вас поспішала, 
Щоб встигнути на карнавал, 
 
Казкова Фея: 
Трапилась у нас біда 
Хитрунка  лиса  у нас сюрприз вкрала. 
 
Снігуронька: Я вам допоможу сестричок льодинок покличу 
Крихітки-льодинки сюди посаішіть 
 
(під музику вибігають дівчатка) 
 
Льодинка:  
Ми льодинки сріблясті 
Чарівні ми сестрички  
 
Льодинка:  
Ясні, променисті, 
На світлі виблискуємо 
 
Льодинка: 
Чарувати вміємо 
І вам допоможемо. 
 
Льодинка:  



Хай доріжка буде, 
Світла і ясна, 
 
 Льодинка:  
Зараз закружляємо 
У танок підем, 
Діда Мороза сюди погукаємо. 
 
(таночок Снігуроньки та Льодинок з ліхтариками) 
Дівчатка сідають на місця. 
 
 
 
Ведуча:   Молодці, звірята! Як же добре у вас виходить співати і танцювати! 
Ви вже готові Дідуся зустрічати? 
Дід Мороз із зимової казки 
Мчить по лісу на санках. 
Він везе для вас подарунки. 
 
Снігуронька і всі діти: 
ДІД МОРОЗ СКОРШ ІДИ! 
(під музику ….. заходе ДМ) 
 
ДМ: - Я веселий і завзятий  
Дід Мороз червоний ніс. 
Я для малят подаруночки приніс 
А чому , скажіть ви такі сумні? 
Ага вас образила хитрунка Лиса. 
І вогники на ялиночці не горять. 
(підходе до ялинки прислухається) 
 
ДМ Я гадаю цій біді я зможу зарадити. 
Треба Вартових- сніговиків на службу покликати. 
 
                                     ГРА « ЗБЕРИ СНІГОВИКІВ» 
ДМ:  Сніговики , вони ожили. 
(стукає посохом 1.2.3….) 
Вибігають Сніговики  і стають на точки 
 
Сніговик  
Нас із снігу теж зліпили 
Моркву на ніс причепили ! 
 
Сніговик  
Дали в руки нам мітлу  
Підмітаєм досхочу! 
 
Сніговик  
Замість шапки в нас відро  
Щоб всім весело було! 
 
Сніговик 
Ось і мітли, Сніговички - браття, 
Треба всі сніжки прибрати 
 
ТАНОК СНІГОВИКІВ 
 
 
ДМ: 
Молодці мої вірні вартові . 



Ми святкуємо Новорічне свято 
Дружно, весело, завзято. 
Нумо всі малята. 
В хороводі круг ялинки танцювати. 
 
ХОРОВОД КРУГ ЯЛИНКИ 
 
 
(діти сідають на стільчики ,  а в цей час під музику по залу пробігає лисичка і дражниться з 
дітьми , показуючи їм украдену цукерочку) 
 
 
ДМ: 
ОЙЙЙ…. 
Що диво коїться на нашому святі. 
Діти: то була Вона Хитрунка лиса 
 
ДМ: 
А ми зараз її наздоженемо 
А спочатку в гру веселу пограємо. 
 
ГРА «ЧИЯ КОМАНДА ШВИДШЕ» 
(діти поділяються на дві команди: команда Діда Мороза та команда Лисички) 
 
Казкова Фея: 
Молодці гарно ми грали. 
Але під вечір у зимовому лісі дуже швидко темніє. Дід Мороз у цей час обходить свої володіння,  
Хто ж посвітить йому у дорозі? 
 
( на середину вибігають Гномики) 
 
Гномики. Ми! Ми! 
1.гном  
На цім веселім святі 
Діда Мороза всі ждуть! 
 
2.гном  
Навіть бурі та вітри  
Не заступлять йому путь! 
 
ТАНОК ГНОМІВ. 
 
3.гном  
Ми тебе, Дідусю, просим, 
Допоможи нам засвітити ялинку. 
І повернути нашу цукерочку. 
 
ДМ: 
Добре мої любі. 
(Дід Мороз чаклує) 
Запалює ялинку 
Під ялинкою з’являється лисичка 
 
 
Лисичка: 
Вибачте мене , я більше не буду пустувати. 
 
(відає цукерку, Дід Мороз підходить до ялинки , в залі згасає світло , в цей час дівчатка 
цукерочки вибігають на точки. Вмикається світло) 
ДМ: 



Оце диво. Ти знов Лисичко жартуєш. 
 
Лисичка : 
Я навіть не думала. 
У вас на святі так весело. 
 
ДМ: (здивовано) 
М…… Так цеж ЦУКЕРОЧКИ ожили. 
 
 
Цукерочка: 
Ми цукерочки маленькі 
Шоколадні і смачненькі 
 
Цукерочка: 
Лисичку ми злякались 
Під ялинкою сховались. 
 
Цукерочка: 
Хай світліш горять вогні 
Ми у залі не одні 
 
Цукерочка: 
Всіх вітаємо зі святом 
Щастя зичимо багато 
 
ТАНОК ЦУКЕРОЧОК 
 
 
Снігуронька: 
Дуже весело у вас -  
Ніде правди діти, 
Але до інших дітлахів 
Нам треба поспішити. 
 
 
ДМ Ну, а тепер настала мить, 
Щоб подарунки вам вручить. 
Давайте всі піднімем  до ялинки  
Заплющим очі і тоді 
Почнемо разом промовляти  
Слова чарівні.  
Почали!  
“ Ти , цукерко , розв ‘яжись, 
І що маєш, покажи.” 
 
(Дід Мороз чаклує біля ялинки , змінює маленьку цукерку на велику. В великій цукерці лежить 
подарунок, всі інші під кучугурою) 
 
ДМ: Так. Так. Тут лиш один подаруночок . Лисичко та Казкова Феє допоможіть. 
Давайте заглянимо під ялинку. Так  ось під  кучугурою зі снігу всім діткам подаруночки. 
 
(роздача подарунків) 
ДМ : 
А даруночками ми поласуємо вдома, разом з батьками. Добре дітки. 
 
 
ДМ:  На все добре, мої любі. 
Не хворійте, виростайте. 
Через рік біля ялинки 



Знову дідуся чекайте!  
З Новим роком!  
До побачення 
 
 
 
 
 
 


