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Новий рік
Діючі особи: Дід мороз, Снігуронька, Баба Яга, 4 Сніговика, Зима, Порося - новий рік, 7 Сніжинок, 5 Чортят, 5
Кікімор, Капітошка.
Н. Рік
Добрий день, вам, друзі і щирі вітання.
І ще – вам найкращі мої побажання.
Ласкаво прошу вас у зал! Сьогодні тут зимовий бал!
Веселіться, радійте, співайте! Славте Зиму, у танцях кружляйте!
Ще раз хочу вас всіх привітати, і зимовий наш бал розпочати!
1 сніг-к
Ми малі сніговики, ми крокуєм напрямки.
І ніколи не змовка наша пісенька дзвінка.
2 сніг-к
Кожен свій несе мішок, а в мішку лежить сніжок.
Крім сніжку ще й кульки. Дощик і бурульки.
3 сніг-к
Ми ялинку прикрашаємо, як веліла нам Зима.
Ми танцюємо і співаємо. Хай іде до нас вона .
(Сніговики танцюють)
4 сніг-к
Ось ми, друзі, і потанцювали, сніговий палац Зими прибрали.
Все зробили, як веліла нам Зима. Ось вона іде до нас сама.
Зима
Яка краса! Аж радісно очам!
Я щиро вдячна вам, моїм помічникам!
Мій бал зимовий вже пора розпочинати!
Звучи ж музико, Діда Мороза будемо зустрічати!
(Дід Мороз виходить з піснею)
Як приємно по лісу іти
Подарунки малятам нести.
Подарунків почекайте,
Дайте час, прийде час, подарунки будуть у вас.
Сипле з неба сніжок голубий,
І мішок за плечами важкий.
Д. М.Привіт усім! От і прийшов, до вас на свято, факт.
Чекали ви на мене, малята? Так!
Бачу що чекали, наряди он які яскраві всі підготували,
Ялиночку гарненько вбрали,
а може ще сюрприз мені підготували?
Я теж, цей рік, дарма не гаяв часу,
Все подаруночки збирав, ще деякі прикраси.
Загадки, ігри, танці та пісні,
щоб згадували мене весь наступний рік!
І просто так, і уві сні.
А тепер, малята, розпочнемо свято.
Для початку зробимо зарядку.
Під музику, отак, поплещемо в долоні в такт.
Тепер трішки потупочемо ніжками.
Будь ласка, встаньте, руки в боки
І потанцюємо зі мною разом – опа, опа.
Будь ласка, станьте в коло, руки в гору підніміть,
і в сторони на плечі другу опустіть.
Уліво, в право похитайтесь, та у таночок дружно всі вступайте!
Молодці, малята! Танцювали ви завзято!
А тут? Що ж бачу я? , ялиночка не світиться моя.
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То ж давайте разом з вами
ялиночку засвітимо яскравими вогнями!
Станемо навколо ялиночки тримаючись міцно за ручки.
А я промовляю чарівні слова, щоб засвітилася ялинка лісова!
Д. М.(пісня )
Гори вогнем яскравим зелена чарівниця,
Ліхтариками теплими нам в очі посвіти іграшками вдягнена,
Подобаєшся дітям ти, вогнями різнобарвними.
Гори, сіяй, світи.
Д.М.
Ну от, ялиночка горить, треба знову щось робить?
Малята, щось не розумію я, де ж Снігуронька моя?
Танок Баби – Яги з кікіморами під пісню:
Бу-га-га-га-ги-ги-ги! Які жарти в мене злі
Снігуроньку вашу втягнула в болото.
Зв’язала їй руки, заклеїла рота,
Щоб вона не кричала, та на поміч не звала.
Я її усю замажу і в пилюку і у сажу.
Снігуронька вся почорніє. Вже ніхто її не відмиє.
А ще туману напущу до вашої хати,
Щоб важко було її відшукати.
Чарувати, починаю всім туману напускаю:
Ясьтєялвяз иман дереп ат ясьтєяловзив рач
хивомьдів дів юотсиргі ат юолесев юотсич енатс акругінс йах!
Отож Снігурочки не чекайте, про подарунки забувайте.
Бу-га-га-га-ги-ги-ги! Які жарти в мене злі.
Д.М.
Ой малята, що ж робити? Як Снігуроньку звільнити?
(звучить чарівна музика, літають мильні бульбашки, з’являється королева - Зубна щітка)
Пісня:
Вас вітає королева чарівної країни, де діючі закони ведуть до чистоти.
У кожному там домі є мило й рушники.
Для прання є та пральні порошки.
У кожного гребінчик, щоб зачіску робить.
Там кожен зуби чистить.
Без діла не сидить.
Почула, що біда у вас,
прийшла на допомогу в той же час.
Снігурку визволю від злого чарування,
якщо ви виконаєте всі мої завдання.
Треба бульбашки відкрити, та завдання виконати.
За це, частиночку чарівних фраз отримає вже кожен з вас.
Якщо зложити їх і прочитати,
Снігуронька обов’язково завітає на ваше Новорічне свято!
Гей, бульбашки, мої чарівні діти!
Вкажіть малятам і дорослим що робити!
(вилітають бульбашки та Мильний пузир Капітошка, а королева зникає)
Капітошка
Я Капітошка, і маю роздати ці бульбашки тим, хто вміє читати.
(Капітошка роздає надуті кульки малятам. Допомагає прочитати та виконати завдання дітям. За
це видає частинку розчарівочки. Після останньої зникає.)
Д. М.
Малята, давайте подивимося, що в нас тут утворилося.
Несіть сюди до мене ваші фрази, їх зложимо до купи і одразу,
Все зможемо ми прочитати.
Почнемо на Снігуроньку чекати.
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(діти складають чарівні слова, читають)
Д.М.
Щось якась тут нісенітниця.?
Хтось підкаже що тут діється ?
Так це ж відьма зла наговорила ці слова.
Малята! Треба взяти і навпаки все прочитати!
(всі разом читають):
Хай Снігурка стане чистою, веселою та ігристою.
Від відьомських чар визволяється, та перед нами з’являється!
(звучить музика, з’являється Снігуронька та співає пісню).
(1учень)
Дід мороз наш добрий
Не забув маляток!
Ми ж тобі рідненький
Сюрприз підготували!
(2 учень)
Зараз ми покажемо
Концерт невеличкий.
Хай Снігуронька й Зима
Відпочинуть трішки.
(3 учень)
Ой весела в нас Зима
Веселішої нема!
Грає срібними зірками,
В’ється синіми димками,
Снігом землю обійма,
Казку нам всім відкрива.
(Сценку з «Простоквашино» виконують учні 2-Б класу)
(4 учень)
Білий сніг пухнатий
Падає, кружляє
І на землю тихо
Стелеться, лягає.
(5 учень)
На галявину - лужок
Тихо сіє сніг - сніжок.
Падають сніжинки
Мов легкі пушинки.
(Танок сніжинок)
(6 учень)
Ой ти зимонька – зима,
Ти нам радість принесла
У танок скликай ти всіх,
Здрастуй, здрастуй, Новий Рік!
(7 учень)
А у нас черевики
Самі чують де музики.
Самі в коло йдуть
Наші ніженьки несуть!
(Танок Канкан)
Снігурка
Спасибі, тобі, Зимонька мила,
Що нас на свято запросила.
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Твоє зимове царство - мов казкове!
Таке чарівне, таке чудове!
Знов прийшло до вас Новорічне свято!
Гарно так ялинка сяє, з Новим роком вас вітає!
Дід Мороз, а ти звернув увагу, як добре діти підготувалися до зустрічі Нового Року! Які чудові у малят
костюми!
(Конкурс на найкращий костюм)

