
 

НОВОРІЧНЕ СВЯТО 

 "У ПОШУКАХ  ДІДА МОРОЗА - НАВКОЛОСВІТНЯ ПОДОРОЖ МАЛЯТ"  

для дітей старшого дошкільного віку 

Пісні, хороводи 

1. Пісня  «У бабусі-холодусі» 

2. Пісня «Сипле, сипле сніг» 

3. Музична гра «Круг ялинки» 

4. Хоровод «Ялиночка -ялинка» Н. Май 

5.Хоровод  «Гей, Дідусю наш Морозе»  

6. Пісня - гра "Ми йдемо зимовим лісом" 

Індивідуальні таночки: 

1. «Танок піратів» 

2. «Китайський танок з ліхтариками» 

3. «Бразильський танок "Конфетті"» 

Ігри: 

1. «Ялинки-пеньочки» 

2. «Ви, малята, не зівайте» 

3. «Крижаний крокодил» 

4. "Наряди ялинку" 

Персонажі-дорослі: 

1. Дід Мороз 

2. Снігуронька 

3. Баба Яга 

4. Пірат 

Хід свята: 

До залу під урочисту музику заходить ведуча і 2 дітей. 

Ведуча: З Новим роком, друзі вас! Щиро ми вітаєм! 

                Здоров'я, щастя, злагоди усім гостям бажаємо! 



                Подивіться, як ялинка іграшками сяє, 

                Сьогодні хай дитячий сміх навкруг весь час лунає! 

1 Дитина: З Новим роком, друзі, вас 

                   Щиро ми вітаємо! 

                   Здоров’я, щастя, злагоди  

                  Усім гостям бажаємо. 

2 Дитина: У простору світлу залу 

                   Всіх ялинка кличе, 

                   Зустрічає наш садок  

                   Свято новорічне. 

Звучить музика " НОВИЙ РІК+" Н. Май, до залу забігають інші діти, 

роблять напівколо перед ялинкою. 

3 Дитина: З нами весь садок стрічає 

                  Щасливе свято – Новий рік. 

                   І ми сьогодні всім бажаєм  

                   Ще краще жити, ніж торік. 

4 Дитина: Щоб гриміли хлопавки, 

                  Щоб підковки цокали, 

                  Щоб вогні світилися,  

                  Діти веселилися. 

5 Дитина. Приносить радощів багато 

                   Новий рік – зимове свято. 

                   Це веселе свято знають,  

                   З нетерпінням всі чекають. 

6 Дитина: Подивіться, як ялинка 

                   Іграшками сяє. 

                   Сьогодні хай дитячий сміх  

                   Навкруг весь час лунає. 

7 Дитина:  Сніг пухнастий стелиться, 

                    Білі всі сніжинки. 

                    Замела хурделиця  

                    За вікном ялинки. 

8 Дитина: Хай новорічні пісні 

                  Співають усі дзвінко,  



                  Хай весело танцюють 

                  Діти круг ялинки. 

ХОРОВОД  ДЛЯ  ЯЛИНКИ  «Ялиночко-ялинка» Н. Май 

Ми так його чекали, у вікна виглядали 

І ось, нарешті, довгожданий час.  

То Новий рік веселий йде в міста та села  

І неодмінно прийде і до нас. 

Приспів. 

Ялиночка-ялинка незнаної краси  

Під нею подарунки ми знайдемо усі (2р.) 

2.А перший сніг кружляє доріжки замітає  

І завірюха впала на поріг 

А ми усі радієм, а ми усі співаєм,  

Бо скоро гарне свято Новий рік!!! 

Приспів повторюється. 

Діти сідають на стільці. 

Ведуча. У новорічну ніч всі бажання здійснюються,  

              Адже ця ніч не проста, а ніч казкова, чарівна. 

              Сідайте тихенько, будь ласка, у наш садочок завітала казка. 

9 Дитина:   Ось зима по нашім краї  на санчатах роз’їжджає . 

                    Сніжок сипле без зупину. Вже засипав всю Вкраїну ! 

 10 Дитина:    Де не гляну я на дворі  — всюди бачу білий колір . 

                       Сніг січе безперестанку, зима трудиться до ранку . 

                       І мороз не угаває , йому вітер помагає . 

Пісня  «У БАБУСІ-ХОЛОДУСІ » 

1. А бабуся-холодуся, ходить в білому кожусі, 

    Усміх сяє на лиці, має пензлика в руці. 

2. Раз мазочок, два мазочок, на вікні цвіте бузочок 

   А на другім - сніжний дім, іній світиться на нім. 

3. Дід Мороз хвалив бабусю, чарівницю-холодусю, 

    З нею в танці закружляв, з Новим роком привітав. 

До залу залітає Баба Яга. Танцює. Співає. 



ЯГА: Хто казав, що я старуха? Не ображусь, не біда! 

          Я глуха на обидва вуха, а танцюю, як молода! 
ТАНОК БАБИ ЯГИ ( "Шишки-ёлки") 

Ведуча:   Добродійко, ви хто така будете? 

 Баба Яга :  Ти що, дорогенька? З глузду з’їхала? Ти не знаєш, хто я така? 

 Ведуча: Та ось щось дивлюся, придивляюся, не можу впізнати. 

 Баба Яга: Дуже чудернацько! Як це можна мене не впізнати? 

Мене                    повинні знати всі! 

 Ведуча: А чого це ми повинні тебе знати? Ти що Монатік  чи Тіна 

Кароль? 

 

 Баба Яга:  Ой-ой-ой! Я - перша відьма-красуня у нашому регіоні,  

                    переможниця конкурсу “Капосниця року”. 

 Ведуча: От тільки різних капосниць у нас не вистачало на святі! 

 Баба Яга : Я не абияка, а одна з найкращих. Приходжу, якщо захочу, без 

усіляких запрошень. 

 Ведуча: Знаємо ми твої добрі справи. Проходь, проходь далі, 

не  затримуйся… 

 Баба Яга: А ти тут не командуй!  Я не до тебе прийшла.  (до 

дітей) Привіт вам, хлопчики – топтунчики, дівчатки – веселунчики. 

Уклін тобі, публіка поважна. Ух, людей скільки назбиралось! 

Ведуча: Навіщо ти до нас завітала?  

ЯГА: Дуже хотіла привітати з Новим Роком. Навіть вірша склала.    Щас 

прочту.   

                            Подмела я у дверей, насушила сухарей, 

Нарядила ёлочку, накрутила чёлочку. 

Всех зову на Новый год! Может, кто – нибудь придёт! 

Ну, як? Я тут дещо загубила, треба мені це забрати. Ось воно, ось...  

( Заговаривая зуби, забирає навігатор и убігає, кидає телеграму) 

Ведуча: Якась чудна! Прилетіла, вірші прочитала, щось забрала... 



Під чарівну музику до залу заходить Снігуронька. 

Снігурка: Не страшні зими погрози внучці Дідуся Мороза. 

                   Злі заметілі я не боюсь. Я Снігуронькою звусь. 

                         З Новим роком, друзі милі, зичу вам здоров’я, сили, 

                       Щоб лунав веселий сміх з Новим роком 

                       Всіх! Всіх! Всіх!!! 

Снігурка: А де ж, Дідусь Мороз? Невже ще не прийшов? Він вирушив в 

дорогу раніше за мене? 

Ведуча: Ні, не було. Тільки чогось Яга прилітала. Залишила якесь 

повідомлення-телеграму. 

Снігурка: Яга?! Скоріше відкривайте телеграму. Мабуть, в ній - розгадка 

всьому. 

На екрані телеграма, яку зачитує ведуча. 

" Елки-палки, шишки да сосенки!  На праздник меня не пригласили, 

решили без меня веселиться, поэтому я к вам пробралась и украла 

волшебный навигатор. Без него Дед Мороз не найдет дорогу в детский 

сад и Новый год не наступит.  

                                                                                        Баба Яга " 

Ведуча: Ось, яка підступна! Що ж вона накоїла? Вкрала чарівний 

навігатор – заплутала доріжки в лісі, не може Дідусь Мороз знайти дорогу 

до малят! Де ж його шукати? Хто підкаже? 

Снігурка: Не треба панікувати. В мене снігов" ютер. Він нам допоможе 

(відкриває ноутбук-снігов" ютер) Так, треба підказку шукати на ялинці. 

Те, що незвичне знайдемо - то нам і допоможе. (шукають, знаходять йо-

йо) Щось таке дивне, незвичне та ще літає. Мабуть, це те, що нам треба. 

Відправляємось на пошуки Діда Мороза.     Скажемо, чарівні слова: 

"Чудо-пристрій, ти лети, Дід Мороза допоможи знайти!" 
Йо-йо летить, світло вимикається, вмикаємо дзеркальну кулю, на екрані 

з являється море, а потім острів. До залу заходить Пірат-дорослий.  

Пірат: Небезпека! Хтось до нас підпливає. Гей, пірати, виходьте!  

ТАНОК ПІРАТІВ 

Пірат: Ви хто? Чого вам треба на острові скарбів? 



Снігурка: Я - Снігуронька, онука Дідуся Мороза. А це - мої друзі, 

малята.  

Снігурка: Шукаємо чарівний навігатор, без нього  Дідусь не знайде 

дорогу в дитячий садок. Навігатор вкрала Яга. (зітхає) А без Дідуся 

Мороза не прийде Новий Рік... 

Пірат: Снігурка, Дід Мороз, Новий рік? Що це таке? 

Снігурка: Ти не знаєш? А ми тобі зараз розкажемо. 

ВІРШІ ПРО ЗИМУ, НОВИЙ РІК, ЯЛИНКУ 

Пісня "Сипле, сипле сніг" 

Пірат: Дуже цікаво! А в нас ніколи не буває снігу, ялинки. Я теж хочу. 

Ведуча: Не сумуй,  в подарунок із собою привезли ми ялинку і 

допоможемо тобі її прикрасити. 

КОНКУРС БАТЬКІВ "ПРИКРАСЬ ЯЛИНКУ"  

(обирають 2 команди, по черзі з кошика беруть прикраси і вішають на 

маленьку ялинку. По закінченні гри сідають на місця) 

Музична гра "КРУГ ЯЛИНКИ" з Піратом і дітьми 

1. У ялиночки на ручках 

Замість пальчиків колючки (Розчепірюємо пальчики, водимо перед собою) 

Нас, ялинко, зустрічай 

З нами вітами хитай. 

З нами вітами хитай (Руки вгору, хитаємо руками) 

 

 

Приспів: Плесь-плесь, рученята, (Плескають) 

Заморгали оченята (Біля очей – пальчики-«вії») 

А тепер ми зупинились - 

Тупотіти заходились (Зупиняємось) 

Програш: Тупочать ноженятами 

2. Ось ліхтарики горять 

Дуже діток веселять. (Ліхтарики) 

Присідаєм я і ти (Пружинка) 

Ти, ялиночко, світи 

Ти, ялиночко, світи 



Приспів ,програш 

 

Пірат: Я такий щасливий! В мене тепер справжній Новий рік і ялинка. 

Дякую. Але, нажаль, я вам нічим не допоміг. 

Снігурка: Не засмучуйся!  Пограли славно ми, але навігатор  не знайшли. 

Відправляємось далі в подорож. Ну, що ж рушаймо! Тож, скажемо, 

чарівні слова: "Чудо-пристрій, ти лети, навігатор допоможи знайти! 

«Йо-йо летить, світло вимикається, вмикаємо дзеркальну кулю, на 

екрані з являється Китай. 

Ведуча: Цікаво, а в яку країну ми потрапили? 

11  дитина: Ви потрапили до Китаю не випадково, 

                        В казковий світ вас мрія покликала, 

                        Навколо нього все овіяне таємницею 

                        Це велика диво - країна. 

12  дитина:  Море квітів, храми богів, 

                      І океану синя вода, 

                      Сонця вогонь і пальми ліс зелений ... Це Китай. 

13  дитина: Вас вітати в країні Висхідного Сонця - 

                      Честь для кожного з нас, гостей дорогих ми 

                     Любимо зустрічати, хочемо, гості, для вас станцювати. 

КІТАЙСЬКИЙ ТАНОК ПАРНИЙ З ЛІХТАРИКАМИ 

 Снігурка: Такий гарний танок! Любі друзі, чи не бачили ви чарівного 

навігатора, який допоможе знайти Дідуся Мороза? 

Діти (понизують плечима, сідають на місця) 

 

 

 

 

Ведуча:  Тож, вирушаємо на пошуки далі! 

"Чудо-пристрій, ти лети, навігатор допоможи знайти!" 
Йо-йо летить, світло вимикається, вмикаємо дзеркальну кулю, на екрані 

з являється Бразилія. 

Ведуча:  Бачу -  Ріо де Жанейро, бразильський карнавал! Всі в красивих, 

строкатих спідницях запалюють тут и там! 

ДІВЧАТКА: 



1. Бразилія, Бразилія, чудова країна! 

    Тут сонця удосталь, нам подобається вона! 

2. І карнавал в Бразилії - ах, просто захоплення! 

    Веселощі, пісні, танці - ну, всім на подив! 

3. І навіть пальми танцюють на золотому піску - 

    Такого, як в Бразилії, не зустрінеш ти ніде! 

 

ТАНОК КОНФЕТТІ 

Снігурка:  Дівчатка – красуні, не знаходили ви чарівний навігатор? У нас 

його вкрала Баба Яга, а тепер Дід Мороз нас не знайде і Новий рік не 

прийде! 

Дівчинка: На святі яскравому ми славно танцювали! Але навігатор не 

зустрічали! Одна дама у нас є. Відпочиває на морі, на курорті 

"Лукомор'є". А звуть її Яга, приведу її сюди!  

Приводить Ягу (в руках вєєр і стакан з соком з трубочкою) 

Ведуча: Невже це наша давня знайома? 

Снігурка: Здрастуй, Бабуся Яга! Як здоров’я, як діла? 

Б. Я.  Я -  не Бабуся Яга, я - тепер, зовсім друга! 

          Крем, косметика, масаж – я помолоділа аж! 

          І не стара я карга, а зовусь – мадам Яга! 

Снігурка: Віддавай нам навігатор! 

 

 

 

Б. Я. І не просіть! Я на відпочинку зараз, приходьте іншим разом! 

         Я сюди три дні летіла, щоб відпочити від діла, 

        Щоб лікуватись, засмагають і здоров’є поправлять! 

Снігурка:  Не жартуй зі мною, Яга! Бо заморожу я тебе! 

Б. Я. Ладно, ладно, підсоблю, бо маляток я люблю! 



ГРА З ЯГОЮ И СНІГУРКОЙ " КРИЖАНИЙ КРОКОДИЛ"  

Правила гри: діти діляться на 2 команди. Перша команда показує 

пантомімою загадане слово на новорічну тематику, а інша команда 

протягом 30 секунд повинна її відгадати. Потім команди міняються 

місцями. 

Яга: Ой, дякую, повеселили. Гаразд, гаразд, не серджуся вже на вас.    

Тримайте свій навігатор. (Бере мітлу) 

   Мітла заводна, мітла розписна, мітла вірна моя, мети їх в далекі краї! 

Убігає 

Ведуча: Ну що, Снігуронька, вмикай навігатор. (надходить сигнал 

звуковий, пищання) 

Снігурка:  Я знаю, де Дідусь Мороз. Вирушаємо, друзі!  

ПІСНЯ - ГРА "Ми йдемо зимовим лісом" 

Ідемо "змійкою". 

1. Ми йдемо зимовим лісом через всі доріжки,        

І долоні обтрусили, поплескали трішки. 

А дерева нас вітають похилом ялинки, 

З неба падають яскраві подружки-сніжинки. 

ПРИСПІВ: Ми стрибаєм по доріжкам,  

                    Не втомилися нітрішки.( стрибаємо, пальчиком (ні-ні)) 

                    Зупинились, посміхнулись,  

                    До батьків всі повернулись. (зупиняємось, повертаємось праворуч-

ліворуч, посміхаємось) 

 

 

 

2. Ми йдемо зимовим лісом через всі доріжки,       ( крокуємо на місці) 

І долоні обтрусили, поплескали трішки.                    (струшуємо долоньки) 

А дерева нас вітають похилом ялинки,                        (хитаємось праворуч-ліворуч) 

З неба падають яскраві подружки-сніжинки.               (вітрячок вгору-вниз руками) 

ПРИСПІВ: рухи повторюємо. 

Програш: кружляння в парах "човником". 

Снігурка:  Ось ми  і прийшли. Треба погукати: "Дід Мороз!" 

Під урочисту музику до залу заходить Дід Мороз. 



 Дід Мороз :  Добрий день вам, мої малята: любі хлопчики й дівчата! 

                       Добрий день вам, любі гості! Добрий день, Снігуронько!  

                       Бачу,  зустрічаєте ви радо! Зачекались ви на мене, 

                       Забарився я до вас. Не зразу знайшов шлях .  

Снігуронька:  Та не винен в цьому ти, Баба Яга вкрала чарівний навігатор, тому ти 

і заблукав. Але ми з малятами його відібрали у Яги і знайшли тебе. 

 Дід Мороз : Дякую вам всім! Я – казковий сивий дід, 

                       Знає мене цілий світ. Я по Всесвіту мандрую,              

                       Щастя й долю всім дарую. 

Снігуронька :   Із вітанням новорічним  входимо у кожен дім 

                             Щастя, радощів сьогодні ми бажаємо усім! 

Дід Мороз : На ялинку подивіться, у якій вона красі! 

                      Тож давайте веселитись – в хоровод підемо всі.  

Але спочатку треба нам вогники запалити. Для цього в коло всі ставайте і передамо 

один одному вогник бажань, який запалить вогники на ялинці. 

                         Хоровод з Дідом Морозом « ОЙ, ДІДУСЮ НАШ МОРОЗЕ » 

1. Ой, дідусю наш Морозе! 

Ти прийди до нас з Морозом, 

Швидше стукай у вікно, 

Діти ждуть тебе давно. 

2. Розкажи, як у діброві,  

Сяють зірочки зимові. 

Як там білочки малі  

Сплять у теплому дуплі. 

3. Ой, Дідусю бородатий,  

Ти прийди до нас на свято, 

І дарунками в цей час 

Пригощай, дідусю, нас! 

Танцювальна гра з Морозом 

"Рукавиця - чарівниця , рукавиця- мандрівниця " А. Шевчук 

ГРА З МОРОЗОМ "Ви, малята, поспішайте" 

Діти передають , стоячи в колі, сніжок один одному, промовляючи слова: 

 " Ви, малята, поспішайте, та сніжок передавайте, а до кого він прийде - у 

таночок він піде". В кого сніжок - той, танцює. 

Дід Мороз : Настав час для веселощів. Снігуронько, давай і ми затанцюємо, щоб на 

святі стало ще веселіше.   



ТАНОК МОРОЗА І СНІГУРОНЬКИ 

Пісня-гра «Ялинки-пеньочки» 

проводиться наступним чином: 

Під час виконання куплета діти і дорослі, пританцьовуючи, йдуть по 

колу, під час виконання приспіву на слова «ялинки» піднімають руки 

вгору, а на слова «пеньочки» присідають. 

Дід Мороз: Ой, втомився, посиджу, відпочину.    Хто з вас виступити 

хоче ? Я послухав би охоче пісню  або вірш, малята  , готувались ви до 

свята? 

ВІРШІ ДІДУ МОРОЗУ 

Дід Мороз:   На святі веселім закружляла дітвора, 

                      Як всім весело і добре, та прощатися пора 

Снігуронька: Дідусь, ми співали, танцювали, віршики розповідали? А ти 

щось забув. Малята зачекались на подарунки. 

 Дід Мороз : Ой, сива моя голова. Загубив їх десь у лісі. 

СЮРПРИЗНИЙ МОМЕНТ 

Дід Мороз. Ай-яй-яй, щоб подарунки з'явилися тут, нам треба знайти 

                чарівні голки. А вони лежать у великій скрині. Щось поганенько  

                я став бачити. Допоможіть мені, діти, відшукати скриню. 

Діти вказують Дідові Морозу на скриню, яка стоїть біля центральної 

стіни.  

Дід Мороз. Зараз ми скриню привеземо і дістанемо голочки.  

Скриню привозять, відкривають, і звідти визирають Двоє зі скриньки.  

Двоє зі скриньки. Що, Дід Мороз, треба?  

Дід Мороз. Дайте мені, будь ласка, чарівні голочки.  

Двоє зі скриньки простягають Дідові Морозу маленьку скриньку.  

 Спасибі, двоє зі скриньки ..  

Щоб подарунки з'явилися, мені потрібна буде ваша допомога діти. 

Допоможете Дідусеві Морозу? Давайте станемо у нашої ялиночки і 

почаклуємо. От у мене є голки, голки не прості, а чарівні. Беріть по 

чуть-чуть, щоб усім вистачило. Вставайте навколо ялинки, я буду 

говорити чарівні слова, а ви кидайте чарівні голки на ялинку.  

Світло вимикається. Крутиться дзеркальна куля, і звучить чарівна 

музика.  



 (Тихо). 

 Станьте, голочки,  

 Подарунками з ялиночки!  

      Всі кидають голки на ялинку. Після цього Дід Мороз вимовляє ті ж 

слова, але більш голосно. Спалахує світло, і Дід Мороз просить дітей 

повернутися на свої місця. Поки Мороз кидає голки і вимовляє чарівне 

слово, дорослі тихесенько розкладають на стільці новорічні подарунки.  

        Сідайте, діти. От ваші подарунки.  

РОЗДАЧА ПОДАРУНКІВ 

Дід Мороз:  Залишайтеся здорові, далі нам рушати час. 

 Снігуронька :  Через рік обов’язково в гості прийдемо до вас. 

Дід Мороз: А ви свято зустрічайте. І наступного чекайте. 

 Снігуронька :  Скоро радісне і гарне  Різдво прийде довгождане. 

 Разом Дід Мороз і Снігуронька:  Тож радійте, зустрічайте, 

                                                              Щастя людям всім бажайте! 

 


