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КАЗКОВИЙ НОВИЙ РІК 

ДІЙОВІ ОСОБИ 

 

Учні-читці (шість осіб) 

1-й глашатай 

2-й глашатай 

Снігуронька   

Сніжинки (вісім осіб) 

Фея  

Попелюшка 

Принц  

Білосніжна 

 Гноми (сім осіб)  

Дід Мороз  

Цукерки (чотири особи) 

Сніговики (дві особи) 
Баба-Яга 

Буратіно 

Фиксики (дві особи) 

 
Свято відбувається в актовому залі школи. Зал святково прикрашений 

сріблястим дощиком, паперовими сніжинками, білими та блакитними 

повітряними кульками, ялинковими прикрасами. На видному місці 



встановлено новорічну ялинку. Вгорі на центральній стіні прилаштовано 

великий годинник. Звучить весела музика. До залу входять учні -читці .  

Цукерка  1  На подвір’ї випав сніг, 

На доріжку тихо ліг. 

Знов до нас прийшла вона — 

Білогрудонька-зима! 

 

Цукерка 2  Прийшла зима з бадьорістю,  

З морозною прозорістю, 

З прогулянками лижними 

 І ще з святами різними! 

 

Цукерка 3  З передзвоном на поріг  

Вже ступає Новий рік! 

 

 

Цукерка 4  І несе він дітворі 

 Казки дивні, чарівні! 

Учні-цукерки залишають зал. Звучить запис фанфар. До залу вбігають 

глашатаї .  1 -й  глашатай  тримає великий лист паперу. 

 

1-й глашатай Увага! Увага! 

До нас поспішайте! 

Палацу чарівного 

 Не проминайте! 

 

1-й глашатай Дід Мороз урочисто 

Запрошує всіх  

На бал новорічний, 

Де пісні та сміх! 

 

Глашатаї  залишають зал. 

Звучить лагідна музика, до залу входить Снігуронька 

 

Снігуронька 

 

Добрий день, друзі! Чи впізнали ви мене? 

Хто я? (Діти-глядачі відповідають: 

«Снігуронька».) Так, я — онука Дідуся 

Мороза, господарка новорічного свята. 

(Дивиться на годинник.) Проте, час вже 

розпочати новорічний бал. 

 



 Гей, сніжиночки, до мене, 

Святкувати вже пора! 

Закружляйте — хай радіє В нашім залі 

дітвора! 

Запросіть героїв казок, 

Чарівниць і добрих фей — 

Хай усі казки зберуться В новорічний 

зимний день! 

До залу вбігає гурт сніжинок.  

 

1-а Сніжинка Взимку вкрили ми навкруг  

Ліс, дороги, поля й луг. 

А як сонце припече, 

Ми струмочком потечем. 

 

 
2-а Сніжинка А тепер мерщій до справи, 

Залишаємо забави. 

Від Снігуроньки наказ  

Ми отримали якраз. 

 

3-а Сніжинка Ми запросимо на свято  

Всіх героїв із казок. 

Й школярів веселих також  

Поведемо у танок. 

 



Звучить музика. Гурт сніжинок  виконує танець. 

 

Снігуронька 

 

Ну от, тепер, коли мої маленькі подружки 

поворожили, можна чекати на гостей. 

Звучить музика. До залу входить Фея.  

Фея  Добрий день, Снігуронько, 

Добрий день, малята! 

Від сніжинок чула я, 

Що у вас тут свято. 

 

Снігуронька 

 

Вітаю тебе, Феє! Ласкаво просимо до нас. 

Фея  Дякую, Снігуронько, дякую, друзі. Я 

також радію зустрічі з вами. Знаю, не 

годиться приходити в гості без подарунків. 

Отже я принесла вам казкові загадки. 

Попрошу моїх помічників. 

 

Фея загадує глядачам загадки. 

 

 
 Він дружок звірятам, дітям, 

Він живий, як я і ти, 

Та на нього схожих в світі  

Нам ніде більш не знайти. 



Це тому, що він не пташка, 

Не звірятко, не комашка. 

Він знімається в кіно І відомий всім давно. 

Упізнать його неважко: 

Зветься друг наш... 

(Діти-глядачі доповнюють:« Чебурашка».) 

 

 Він кумедний і незграбний, 

Цей веселий дивачок. 

Господар у нього — Робін, 

А товариш — П’ятачок. 

 

 До прогулянки він ласий, 

Є на мед чутливий нюх, 

Зветься плюшевий балясник  

Ведмежатко... (Вінні-Пух.) 

 

 А хто утік від баби з дідом, 

Не міг всидіти на вікні, 

Зустрів у лісі різних звірів 

 І кожному співав пісні? (Колобок.) 

 

 На городі виростала, 

Восени велика стала, 

Дід почав усіх гукати: 

«Час красуню нашу рвати!». (Ріпка.) 

 

 Старенька бабуся у лісі жила, 

Гостинці для неї онучка несла, 

Та вовк по дорозі цю дівчинку стрів. 

Як казка ця зветься, хто б відповів? 

(«Червона Шапочка».) 

 

 Він звірят усіх лікує, 

Від захворювань рятує, 

І зайчат, і мавпенят, 

Бегемотів, тигренят. 

Вилікує він за мить 

Все, що в звірів заболить. (Лікар 

Айболить.) 

 Молодці, друзі, усе відгадали. 



 

 Бабуню знає цілий світ  

Їй від народження лиш 300 літ 

Там на невидимих доріжках  

Будинок є на двох ніжках (Баба Яга.) 

 До школи прямує хлопчик дерев’яний, 

Чомусь потрапляє у цирк полотняний 

Як називається ця книжка? 

А як зветься сам хлопчисько? 

От підказка, друзі, вам 

Його дівчина Мальвіно 

Називала                   (Буратіно.) 

Звучить музика. До залу входять Попелюшка та Принц  

Попелюшка З Новим роком вас вітаю, 

Зичу свят веселих вам! 

Щастя, радості бажаю  

Всім чудовим дітлахам! 

 

Принц  

 

Разом з вами у цій залі, 

Де панують жарти й сміх, 

Хочем рік новий зустріти  

І розважити усіх! 

 

Снігуронька Доброго дня, Попелюшко! Доброго дня. 

Принце! Ласкаво просимо до нас. 

 

Попелюшка Я так поспішала на новорічне свято, що 

ледь!’ не загубила знову черевичок. 

 

Принц  

 

Добре, що я був поряд. 

Попелюшка  (побачивши Фею) Ах, моя хрещена матінко, ви також тут! 

Мабуть, вже порадували дітлахів 

казковими чарами. 

 

Фея.  Ні, люба, ще не час для чарів. Усе 

надзвичайне ще попереду. А які ви з 

Принцом підготували подарунки для 

дітлахів? 

Принц  

 

Цікаві та веселі ігри. 



Принц та Попелюшка  проводять із глядачами ігри. 

 

Проводиться словесна гра «Що буває на ялинці?» читає текст, діти хором 

дають відповідь на запитання («Так» або «Ні»).) 

 

 * Чи буває на ялинці іграшка-

хлопушка? (Так) 

*  Чи буває на ялинці веселий 

Петрушка? (Так) 

*  Із повидлом пиріжок? (Ні) 

*  Чи бувають на ялинці біленькі 

сніжинки? (Так)  

*  А бувають на ялинці яскраві 

картинки? (Так) 

*  Чи буває на ялинці булочка 

пухкенька? (Ні) 

*  Чи бувають на ялинці яблучка й 

горішки? (Так) 

*  А бувають на ялинці жолуді? (Ні) 

Шишки? (Ні)  

 

Звучить весела музика. До залу входять Б і л о с г н о м и, які тримають 

ліхтарики. 

 

Білосніжна  

 

За вікном біліє сніг, 

Падають сніжинки, 

А у цьому залі сміх, 

Ігри та ялинка! 

Дуже рада Білосніжна  

Друзів привітати 

 І веселих свят зимових  

Щиро побажати! 

 

1-й Гном Йшли ми разом через ліс, 

Прямо до вас на свято. 

 

2-й Гном Подарунків ми для вас  

Принесли багато. 

 

3-й Гном Всі співайте, веселіться,  

Хай лунає всюди сміх! 



4-й Гном Хай ялиночка вогнями 

 Нас порадує усіх! 

 

5-й  Гном І в таночку з дітворою  

Закружляємо гурбою! 

 

6-й  Гном А хто раптом засумує –  

Ми розважимо одраз! 

 

7-й  Гном Друзі, ми – чарівні гноми 

Зустрічайте радо нас!  

Снігуронька Привіт, друзі!  

Білосніжна  

 

Вітаємо зі святом усіх! 

Снігуронька: А кого це у нас не вистачає на святі? 

Діти Діда Мороза! 

Снігуронька: А давайте його пошукаємо разом! 

Звучить музика. До залу входить Дід Мороз. 

Дід Мороз. А ось і я, любі діточки! Мабуть, вже чекає 

на мене? 

Мені приємно, що на свято 

 Зібрались ви в цей світлий день! 

Вітаю з Новим роком радо, 

Бажаю щастя і пісень! 

 

Снігуронька.  Ой, дідусю, у нас тут так весело! 

 

Дід Мороз. Бачу, бачу, що ви не сумували. 

А ялинка — просто диво: 

Чепурненька і красива, 

І зелена, і ошатна, 

Іграшок на ній багато. 

Снігуронько, а чому досі вогники на 

ялинці не запалені? Не 

гаразд. 

 

Снігуронька.  Та без тебе, дідусю, і ялинка не заграє 

вогниками, і Новий рік не прийде. 

 

Дід Мороз. Хто ж нам запалить вогники? Для цього 

потрібен справжній чарівник. 



 

Снігуронька.  А у нас якраз є таким чарівник, вірніше, 

чарівниця! 

Наперед виходить Фея ,  підходить до 

ялинки, торкається її чарівною паличкою. 

 

Ф е я.  

 

Ну от і настав час для моїх чарів. 

Щоб ялинка засіяла, 

Щоб їй весело тут стало, 

Дружно скажем: «Раз, два три!». 

(Діти-глядачі промовляють чарівні слова.) 

Ну, ялиночко, гори! 

 

Ялинка не загорається!!!!! 

Ф е я.  

 

От біда, наші вогники зламалися! Що 

робити? Хто нам допоможе: 

Снігуронька.  Діти, а хто нам допоможе? 

Діти Фіксики!!!!! 

Лунає пісня «А кто такне Фиксики». Виходять Фиксики 

 

Фиксик Сімка. 

 

Привіт новорічний вам друзі! 

А ось і ми – Сімка та Нулик! 

Прийшли до вас святкувати Новий рік. 

 

Фиксик Нулик. 

 

У вас таке веселе свято, 

І ялинка у вас дуже гарна. 

А ви чого такі сумні? 

Ф е я.  

 

Вогники зламались! 

Фиксик Сімка. 

 

Ой, так це кілька дрібниць! 

Зараз ми що-небудь придумаємо 

 

 

Підходять до ялинки, перевіряють лампочки (Музика фон)  

Фиксик Нулик. 

 

Ваша гірлянда перегоріла. 

Але це потрібно швидко виправити  

Адже без вогників Дід Мороз не  

Подарує вам  подарунків. 

 

Фиксик Сімка. 

 

Зараз ми це виправимо! 

 



Ходять навколо ялинки, заглядають 

Ф е я.  

 

Ну-мо, скажемо ще раз 

«Один, два три... Ялиночко, гори» 

 

Ходять всі разом, фея махнула чарівною паличкою,  

Ялинка спалахує вогниками 

Снігуронька На ялинку подивіться, 

У якій вона красі! 

Тож давайте веселитись — 

В хоровод підемо всі! 

 

Звучить музика Дід Мороз,  Снігуронька  та казкові герої запрошують 

дітей-глядачів у коло, усі ведуть хоровод. 

 

 
Дід Мороз .  А тепер, дітки, відгадайте мої зимові 

загадки.  

 

Дід Мороз  загадує загадки. Хоровод 

 Всі співають, веселяться, 

Не вгаває всюди сміх. 

Во у нас сьогодні святої Що за свято? 

(Діти-глядачі відповідають: «Новий рік».) 

Крешуть лід, ріжуть лід, 

Залишаюсь дивний слід. 

Та й швидкі ж вони які, 



Ці блискучі... (ковзани.) 

Беруть з гори вони розгін, 

Коли немає хуртовин. 

А вгору їх на мотузку Тягти потрібно по 

сніжку. (Санчата.) 

Росте вона додолу головою, 

Росте вона холодною зимою. 

А тільки сонечко засяє, 

Вона заплаче і тікає. (Бурулька.) 

Він падає на ваші хати, 

Він білий-білий, волохатий. 

І прилипає всім до ніг, 

А називається він... (сніг.) 

 

Молодці, дівчатка та хлопчики, всі ви розумні та спритні. А тепер 

порадуйте мене, старого, віршиками, пісеньками або таночком. 

 

Наперед виходять учні -читці .  

 

Цукерка 1 Січе сніг безперестанку, — 

Січень трудиться ізранку, 

І мороз не угаває, 

Коле голками лице... 

Та ніхто з нас не зважає  

Ані трішечки на це! 

 

Цукерка 2 Здрастуй, білий, пухнастий, 

Веселий сніжок!  

Здрастуй, гостя — 

Зима-чарівнице! 

Викликай же на гірку Малят, на лужок, 

А мороз хай рум’янить нам лиця! 

 

Цукерка 3 Грай же, музико, гучніше — 

Нехай стане веселіше! 

Весело і гарно грай, 

Всіх до танцю закликай! 

 

Цукерка 4 Грай, ялиночко, вогнями, 

Сяйте кульки в промінцях! 

Як добро і дружба з нами, 



Буде щастя у серцях! 

 

Дід Мороз .  Ох, розважили мене старого! Дякую! А те-

пер я вас порадую подаруночками. Я їх для 

вас завчасно приготував. 

 

Звучить весела музика. До залу входять с н і г о в и к и, несуть торбу із 

подарунками. 

 

1-й Сніговик Ми принесли всім на втіху  

І цукерки, і горіхи! 

 

2-й Сніговик Друзів будемо вітати, 

Подарунки роздавати! 

 

1-й Сніговик Тут цукерочки сливові, 

Запашні та кольорові. 

 

2-й Сніговик Печиво і шоколад, 

Хрусткі вафлі й мармелад. 

 

Дід Мороз .  Всі подарунки сніговики рознесуть по 

класам! 

Дід Мороз .  Дорогі друзі! 

Прийшов час уже прощатись, 

Треба далі відправлятись! 

Снігуронька  

 

Тож приймайте на прощання  

Наші кращі побажання! 

 

Фея  

 

Хай вам сонечко сміється  

І наука хай дається. 

 

Попелюшка  

 

Не привчайтесь у роботі  

Відкладати все на потім. 

 

Принц  

 

Хай щастить вам, діти, всюди, 

Хай ростуть з вас гарні люди. 

 

Білосніжка  

 

Хай щастить усім нівроку  

В кожен день нового року. 



 

 

Дід Мороз  

 

Ну, бувайте всі здорові Далі нам рушати 

час. 

 

Снігуронька  

 

Через рік обов’язково  

Завітаємо до вас! 

 

Усі учасники свята (разом). З Новим роком! 

 

Учасники свята дякують за увагу. 

Свято закінчується. 

Пісня. 

(Сиплеться сніг) 

 


