
Новорічний казковий сценарій 1-4 кл. (2017)

Ведуча
З Новим роком, друзі, вас
Щиро ми вітаємо!
Здоров’я, щастя, злагоди
Усім гостям бажаємо.
Подивіться, як ялинка
Іграшками сяє.
Сьогодні хай дитячий сміх
Навкруг весь час лунає.

Ведуча
Хай новорічні пісні
Співають усі дзвінко,
Хай весело танцюють
Діти круг ялинки.

Дитина1
Кришталева зимонько
В срібнім кожушку,
Ти кругом насипала
Білого сніжку.

Дитина2
Принесла ти радощі
Нашій дітворі,
Гірка появилася
В нашому дворі.

Дитина3
Морозець пощипує
І сніжок хрустить.
Кришталева зимонька
Діток веселить.

Дитина4
Приносить радощів багато
Новий рік – зимове свято.
Це веселе свято знають
З нетерпінням всі чекають.

Дитина5
У простору світлу залу
Всіх ялинка кличе,



Зустрічаємо усі ми
Свято новорічне.(колядки)

Ведуча. А розпочинають наше свято учні 2, 3 класу чудовими  колядками. 
Зустрічайте!

Дитина1
Як усе навкруг сіяє –
Радий ти і рада я.
Круг ялинки ми підем,
Хоровод свій заведем.

Ведуча. А зараз усі запрошуються до новорічного хороводу 
 «Білий снігу-сніженьку»
Хоровод

Ведуча У новорічну ніч всі бажання здійснюються, адже ця ніч не проста, а 
ніч казкова, чарівна, і в нашу школу завітала новорічна казочка. Сідайте 
тихенько, будь ласка, до нас іде казка.
(Виходить Гномик і сідає біля хатинки)

Ведуча У казковому лісі в маленькій засніженій хатиночці жив маленький 
гномик. У новорічну ніч сидів він біля своєї хатиночки і дивився на зоряне 
небо. Та от одна зірочка впала з неба і перетворилася на вродливу дівчинку.

Зірочка Здрастуй, Гномику! Чого ти такий сумний?

Гномик Запросила мене Снігуронька на новорічний бал, але в лісі так темно, 
що я не можу знайти дороги.

Зірочка Не сумуй, Гномику. Мої зірочки-сестрички тобі допоможуть.
Золоті мої зірки,
Сяйте ви яскраво уночі,
Ви мені допоможіть,
Гномику дорогу покажіть.

Зірочка (дає Гномику чарівний ліхтарик).  Цей чарівний ліхтарик буде тобі 
весь час освітлювати дорогу.

Гномик Дякую тобі, Зірочко, ходімо на бал разом!
Ведуча Ідуть вони казковим лісом та чують, що на галявині хтось голосно 
сперечається.

Виходять Мальвіна і Буратіно
Мальвіна
Буратіно, зачекай, 
Сядь та книжку почитай.



Буратіно
Що ти, що ти, як читати,
Коли треба танцювати.

Буратіно
Я веселий Буратіно.

Мальвіна
А я дівчинка Мальвіна,
Любимо пісні співати
І веселі таночки танцювати.

Танок МАЛЕНЬКИХ КАЧЕНЯТ (Буратіно та Мальвіна)
Буратіно Здрастуйте, Гномику та Зірочко!

Мальвіна А куди ви йдете?

Гномик Ми йдемо на новорічний бал Снігуроньки.

Мальвіна Ідіть по цій стежинці і потрапите в замок, де живе Попелюшка, 
вона вам покаже дорогу.

Ведуча От ідуть вони і чують хтось говорить.

Попелюшка
Я Попелюшка, ніде дітись,
Годинник зараз буде бити.
І зникне гарний мій наряд,
Я краще повернусь назад.

Принц
Назад у казку? Постривай,
Додому ти не поспішай,
Ця ніч чарівна, ніч казкова,
Не зникне твій наряд чудовий.
Залишу всі свої печалі,
Весела будь на карнавалі.

Танок Попелюшки і Принца

Принц Здрастуйте, Гномику та Зірочко!

Попелюшка. А ви куди йдете?

Гномик. Ми йдемо на новорічний бал Снігуроньки.



Принц. По цій доріжці йдіть до Червоної шапочки і вона вам покаже дорогу 
далі.
Виходить Червона Шапочка 

Червона Шапочка
Червона в мене шапочка
І гарна я, як яблучко,
Пухкий, смачненький
В корзині пиріжок
І масла жовтенького повний горшок.

Виходить Лісоруб
Лісоруб
Я Лісоруб, дрова в лісі рубаю,
Червону Шапочку від вовка захищаю.
В усьому їй я буду допомагати
І Вовк вже не залізе до бабусиної хати.
Сьогодні для суму в нас місця не буде.
Радість і сміх пануватимуть всюди.
Запрошуємо вас з нами потанцювати, 
Щоб настрій веселий, бадьорий всім мати.

Танок з Червоною Шапочкою і Лісорубом
Лісоруб
Чого ви так пізно блукаєте?
І що ви в лісі шукаєте?

Червона Шапочка Не можна в новорічну ніч бути в дорозі, адже 2017-й вже 
на порозі.
Гномик Ми йдемо на новорічний бал Снігуроньки.

Лісоруб Дорога до Снігуроньки пролягає через замок Снігової королеви, але 
дивіться, щоб вона вас не заморозила.

Гномик і Зірочка (разом).
Снігова королева нас не злякає,
Ми разом вирушаємо далі.
Під музику заходить Снігова королева

Ведуча
Через луки, ліс і поле
Пролітає трійка коней,
І карета кришталева –
В ній красуня-королева,
Сипле срібло на ялини,
Сипле килим на долини.



Снігова королева
Я – красуня-королева.
Всі доріжки замету,
В королівство вічних льодів
Я нікого не пущу.

Гномик
Скільки снігу намело,
Всі доріжки замело.

Зірочка
І куди ж тепер іти?
Де дорогу нам знайти?

Ідуть до замку Снігової королеви
Снігова королева ( встає з трону)
Як ви посміли у моє царство прийти,
Я не пускала вас сюди.

Снігова королева (стукає палицею)
На новорічне свято
Я вас не пущу,
І на лід усіх перетворю!

Зірочка.
У нас є чарівний ліхтарик,
Він горить і лід зникає.

Снігова королева
Ой! Не треба! Я вже тану!
І дорогу вам відкриваю

Ведуча. Нарешті Гномик та Зірочка потрапили на новорічний бал.

Снігуронька
Скільки в нас гостей сьогодні
Дуже-дуже рада я,
Що до нас сьогодні на свято
Завітала дітвора!
Всі прийміть мої вітання,
Новорічні побажання.
А тепер давайте грати,
Танцювати і співати.
Всіх запрошуєм до зали,
Разом з нами святкувати.



Снігуронька 
Я Снігурка-витівниця,
Я хороша трудівниця,
Я з малятами гуляю, 
В хороводі я кружляю.
Я люблю усіх звіряток:
Зайченят і ведмежат.
З ними граюсь і гуляю,
В хороводі я кружляю.

Ведуча.
Снігурко! Всі приїхали на свято –
І дівчатка, і хлоп’ята.
Дід Мороз десь забарився,
Може, нам його позвати?!
І затанцювати!
«Танок дружби» - 2клас

Ведуча. А зараз  давайте усі дружно покличемо Дідуся Мороза.  
Вихід Діда Мороза. Привітання від Діда Мороза

Дід Мороз
З Новим роком, друзі милі,
В новім щасті, в новій силі,
Радісно вітаю вас.
І бажаю, щоб в здоров'ї,
В мирі, в злагоді, любові
Відтепер ішов ваш час.
 

Снігуронька
З Новим Роком всіх вітаю,
Зичу свят веселих вам,
Долі, радості бажаю,
Всім шанованим гостям.
 

Дід Мороз
Я цілий світ цей обійшов,
Де лиш сягнути можна оком.
І ось тепер на бал прийшов,
Щоб привітати з Новим роком.
Я не їхав, йшов ночами,
Брів глибокими снігами.
Пробирався поміж віт,
Новорічний ніс привіт.
І потрапив я в цей зал
На чарівний дивний бал.



Снігуронька
Сьогодні для суму в нас місця не буде.
Радість і сміх пануватимуть всюди.
Запрошуємо вас танцювати, співати,
Щоб настрій веселий, бадьорий всім мати.
Ведуча. Отже всі запрошуються до новорічного танцю разом з Дідом 
Морозом і Снігуронькою.  

Лотерея

Конкурсна програма

Дід Мороз
З Новим роком, друзі милі!
Щастя вам! Тепла в оселі!
Хай не штормлять життєві хвилі,
Щоб були завжди веселі!
 

Снігурочка
Добрих справ вам, добрих друзів
І оцінок як найкращих.
Будьте ви здоров'ям дужі,
Сильні, мужні, роботящі!
 

Дід Мороз
Хай любов вам серце гріє,
Все життя, і скрізь, і всюди!
Хай не згасне в вас надія,
Поважають завжди люди!
 

Снігуронька
Вчителям усім бажаєм,
Щоб було порозуміння,
Щоб високим урожаєм
Проросло наук насіння!
 

Дід Мороз
Хай життя в країні стане
І стабільним, і заможним,
Щоб життя, нам Богом дане,
Міг прожить достойно кожний!
Разом:З Новим роком!
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