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 Звучить пісня “З Новим роком”.

Ведуча.   Знову свято всіх нас в зал скликає,
                 Усмішки дітей, як мак, горять.
 
Ведучий. Що ж сьогодні тут
                 На святі нас чекає,
                 Хочу вас я, друзі , запитать?

Ведуча.   Так, у нас сьогодні – свято!
                 Буде музика і сміх!

Ведучий.  Радо будемо вітати
                  Іменинників своїх.

Ведуча.    Хто святкує іменини?
                  Хто родивсь у зимні дні?

Ведучий.  Іменинниця одна –
                  Це красуня лісова.
                  Зелену сукню має, ніколи не знімає.
                  Один єдиний раз на рік зірками прикрашає.
                  Ну й весела ця годинка! Відгадали?
                  Це - …(Ялинка)

Ведуча.    Хіба ж ялинка взимку народилась?
                  Коли весна, і сонце промінцем пригріває,
                  Малесеньке зернятко корінчики пускає.

Ведучий.  Це правильно, звичайно.
                  Це про ялинку лісову, зелену, вікову.

Ведуча.    А ти ж бо про яку?

Ведучий.  А я про ту, яка народжується 
                  кожного року в кожній оселі – 
                  про Новорічну Ялинку.

(Виходить Ялинка.)
Ялинка.   Я – ялиночка зелена,
                  я – красуня лісова.
                  Граю срібними зірками.
                  Чарівними ліхтарями.
                  Гірлянди, буси одягаю –
                  На свято друзів всіх  гукаю.
Ведуча.      День народження у тебе – 
                    Не сумуй, а веселись!
                    День народження у тебе –
                    Друзям всім ти посміхнись.

Ведучий.    До кожного це свято
                    Приходить лише раз на рік.
                    Гостей збирається багато –
                    Про це в нас є чудовий вірш.

Мушкетер 1. День народження буває,
                        Коли музика наступає,
                        День народження буває,
                        Коли музика бринить.

Мушкетер 2. Швидко день цей пролітає,
                        Як зоря на небокраї.
                        Спалахне і зразу згасне,
                        Як одна щаслива мить.

Мушкетер 3. День народження буває,
                        Коли казка наступає,
                        Коли квіти й подарунки
                        Упадуть тобі до ніг.
                                
Мушкетер 4. День народження буває,
                        Коли  свічками засяє,
                        Коли  свічками засяє,
                        На столі смачний пиріг.

(Ведучі виносять торт зі свічками.)

Сніжинка 1.   В нас красуня лісова –
                         золотиста, шаноблива,
                         Навіть здатна на слова.

Сніжинка 2.   Шелестить, шумить гілками, -
                         Відчува  щаслива мить,
                         Що давно пора із нами,
                         Хороводи їй водить!

Сніжинка 3.    Нумо, друзі,
                          Станьмо в коло,
                          Потанцюєм, поспіваєм,
                          Адже вперше, як ніколи,
                          Разом Новий рік стрічаєм!
Виконується пісня-танок”Ось яка ялиночка”.  

Циганка 1.    Ялинонька, ялинка!
                        Ось вона яка!
                        Пухнаста і красива, велика і струнка.

Циганка 2.    Ялинка наша пишна,
                        зелена, запашна.
                        Прийшла ти в зал затишний –
                        гарненька, як весна. 
                          
Циганка 3.    Щоб ялинка засіяла, 
                        щоб їй весело тут стало,
                        Скажем дружно:
                        “Раз, два, три, ялинонько - гори!”

Разом.      Раз, два, три, ялинонько,  гори!

Циганка 4.    Ялиночка горить, сіяє, 
                        повен зал гостей гукає.

Ялинка.         Ці гості рідко разом зустрічаються.
                        Можливо, хтось із вас один одного 
                        і  не знає.
                        Тож, давайте будемо знайомитись.

Фея.    Доброго дня, а ось і я  -
             Фея чарівна.
             Молода, струнка, красива
              І сувора, і примхлива.
              З Новим роком всіх вітаю!
             Зичу свят веселих вам.
             Щастя й радості бажаю
             Іменинниці й гостям.
             Рік новий іде у школу – 
             заспіваєм пісню нову.
             Круг ялинки ми підем – 
             знову пісню заведем.  

Звучить пісня “Ялинка – красуня”.
 
 Ведуча.          А сьогодні для Ялинки 
                         Ми будемо співати й танцювати.

Виконується “Новорічний танок”.

Ялинка.          Ну, а зараз, любі  гості, хочу
                         усім вам оголосити цікаву звістку.
                         Я запросила на свято розбійників.
                         Не лякайтесь, вони сьогодні добрі, 
                         чесні й веселі.

Розбійники.    Нумо до залу!

Ялинка.          Просим ласкаво!

Розбійник 1.    Гляньте, Ялинка сяє яскраво!

Розбійник 2.    В  гості нас запросила вона,
                          Пишна, розкішна красуня лісна.

Розбійник 3.    З Новим роком всіх вітаєм,
                           Щастя й радості бажаєм.
                           Подивіться всі навколо:
                           Як  красиво,  як чудово!
    
Розбійник 4.     От чудово! Як це добре!
                            Теж вітаю з Новим роком.
                            І ялинка вся у сяйвах
                            Нас привітно зустрічає.

Розбійник 1.       Нумо, хлопці, станьмо
                                                          в ряд,
                              Хай іскриться все підряд.
                              Всі візьмемося у боки,
                              Коло зробимо широке.
                              Всі від центру 10 кроків:
                              Раз, два, три – відійшли
                              І частівки для Ялинки
                              Ми співати почали.
Звучать новорічні частівки розбійників.

	З Новим роком, любі друзі,

Ми вас всіх вітаємо
І всього найкращого
Щиро побажаємо.

	Щоб у вашім домі світлім

Квіти розцвітали,
Щоб наступні ваші дні
Ще кращими стали.

	Щоб були в своїх оселях

І щасливі, і веселі!
Щоб співалися пісні
В ці святкові світлі дні.

	Ой, ви грайте веселіше,

Балалайки в три струни
Підспівайте, хто уміє,
Потанцюйте з нами всі.

Всі танцюють хоровод навколо ялинки.

Розбійник 1.  Ялинко, не можемо 
                        більше терпіти!
      
Розбійник 2.   Ми вірші розповідали!

Розбійник 3.    Частівки співали!

Розбійник 4.    Весело танцювали!

Разом.   Пригости нас тортом!(Падають на коліна).

Ялинка.    Добре, добре! Пригощайтесь.

Ведуча.     Розбійники, не треба їсти так багато торту!

Ведуча.     У вас животи боліти будуть.

 (Розбійники не слухають, згодом хапаються за животи, стогнуть, лягають на підлогу).


Ведуча (телефонує лікарю).

Лікар! Лікар Айболить!
Швидше, швидше приїздіть!

Звучить музика. Виходить лікар Айболить.

Айболить. (Оглядає хворих і ставить діагноз). 
Прослуховується жадібність, виступив сип зажерливості.

Через декілька хвилин язик збільшиться в кілька разів.
Руки стануть довшими, очі великими.

Ялинка. Лікарю, невже вони такими залишаться назавжди?
                Невже ви їм не допоможете?
                Будь ласка, допоможіть! Я не можу
                допустити, щоб на нашому святі було 
                комусь погано.

Розбійники.  Допоможіть! Благаємо!

Айболить.      Добре. Але за умови, що ви
                         будете виконувати всі мої рекомендації.    

Розбійники.    Ми на все згодні!

Айболить.     А ліки не прості – танцюйте,
                        веселіться і нікого не ображайте.     

Виконується пісня ”Наша елка велика”

Ялинка.      Продовжуємо наше знайомство.
                     Сьогодні на наше свято приїхали
                     заморські гості. Вітайте їх!

Звучить музика, виходять циганочки.

Циганка 1.   Плавали ми по морях і океанах.

Циганка 2.   Побували в різних королівствах.
                       Багато бачили різних диковинок.
 
Циганка 3.   Були ми в королівстві царя Салтана.
                       Бачили дядька Чорномора з його богатирями.

Циганка 4.   Були в царстві Чахлика Невмирущого.
                       Ледь живі звідти вибрались!

Циганка 1.   Довелось нам побувати
                       і в Снігової  королеви.
                       Ой, поморозила вона нас!

Циганка 2.   Нарешті ми і до вас прибули,
                       та ще й на таке свято потрапили веселе,
                       що ноги самі просяться до танцю.

Циганка 3.    Ялинко! Прийми від нас подарунок –
                        запальний циганський танок. 
                    
Дівчата виконують циганський танок.

Ялинка.         Що за свято без кавалерів,
Елегантних мушкетерів?

Мушкетер 1.  Не впізнать Ялинку в залі,
                         Не така росла в ліску.
                         Там вітри її гойдали,
                         Запорошену в сніжку.
                         А ось зараз сяє в залі
                         В золотистому вінку.

Мушкетер 2.  Ми прийшли усі до вас
                         Новорічний стріти час!
                         Подивіться  на  Ялинку –
                         Скільки зоряних прикрас!
                         І ніде нема ялинки
                         Отакої, як у нас!

Мушкетер 3.   Ялиночка-красуня
                          В казковому вбранні,
                          Для діточок засвічує
                          Ліхтарики-вогні.
                          Ліхтарики, ліхтарики,
                          Горять, мов зірочки,
                          Чарівним цим ліхтарикам
                          Радіємо і ми.

Мушкетер 4.   З днем народження, Ялинка!
                          З Новим роком, діти милі!
                          Зичу вам здоров”я, сили,
                          Щоб пісні навкруг дзвеніли,
                          Щоб лунав веселий сміх.
                          З Новим роком! Всіх! Всіх! Всіх!

Мушкетер 1.   А тепер ми для Ялинки 
                          заспіваємо завзято й 
                          затанцюєм від душі.

Мушкетери співають пісню, а потім всі разом танцюють.

Ведучий.       Хто це стукає в двері наші?
                        Що за гомін у дворі?

Ведуча.          Це до нас прийшли на свято
                        Довгождані  гості.

З’являється під музику Зима зі Сніжинками.
Оббігає круг і зупиняється в центрі, а сніжинки – за нею. 

Зима.             Я - Віхола-зима,
                       Багато снігу принесла.
                       Я повз школи пролітала,
                       До вас на свято завітала.
                          
 Сніжинка 1. У санчатах з бубонцями
                        Прибула до нас сама
                        Чародійниця Зима.

Сніжинка 2.  Рукавом махнула правим –
                        Вбрала гай сніжком яскравим.
                        Лівим стиха повела –
                        Поле в біле зодягла.

Сніжинка 3.  Хати, котру не візьми, -
                        Мов казкові тереми.
                        А на кленах, на берізках –
                        Білий цвіт серед зими.

Зима.              Не дивуйтесь, друзі,
                        див на світі нема,
                        Чудеса лиш приносить нам казка,
                        А в особі моїй вас вітає зима,
                        Зустрічайте, якщо ваша ласка!

Діти співають пісню ”Ой, метелиця-зима”.

Зима.      Імениннице ялинко!
                А чому ж я не бачу на святі мою
                доньку Снігуроньку і Діда Мороза?
                Невже ти їх  не запросила?

Ялинка. Що ти, Зимонько, я сама хвилююсь. 
                Адже Дід Мороз повинен 
                привезти ігри і подарунки.

Снігуронька.  Матусю, зимонько, я  тут.
                           Я – володарка сніжинок,
                           Королева снігова.
                           Пісня всюди моя лине,
                           Все від пісні ожива.
                           Я – Снігурка білолиця,
                           Від мене кращої нема.
                           Від сніжинок світ іскриться,
                           І добрішає зима.

Зима.                  Здрастуй, моя Снігуронько!

Снігурка.          Здрастуй, матінко Зима!
                            Здрастуйте, друзі!

Зима.                  А чому ти без Діда Мороза?

Снігурка.          А ми з ним посперечалися, 
                            хто швидше добереться:
                            я на конях снігових та на 
                            санях золотих. А він вирішив
                            сучасною технікою скористатися.
                            От я і випередила його.
                            А Дід Мороз десь у дорозі забарився.

Поштарочка.   Я – Королева – поштарочка,
                           Поспішала через ліс,
                           Щоб важливу телеграму
                           Ви отримали скоріш.

Ялинка.  Дякуємо тобі, Королево – поштарочко.
                 Що ж  написано у телеграмі?
                    ( Ялинка читає телеграму)     
                          „Дорога  Ялинко!
                           Дорогі гості!
                           Я летів до вас на свято у вертольоті,
                           та у мене закінчилося пальне, 
                           і зломався двигун.
                           Допоможіть мені! Дід Мороз.”

Фея.     Ось тепер настав мій час –
             Скоро Новий рік настане.
             Ми зустрінем його славно.
             Хай у новорічне свято 
             Буде радості багато!
             Знаю ваше я бажання –
             Зроблю диво я, звичайно,
             Диво справжнє і всерйоз.
             Хай прийде наш Дід Мороз!

Діти співають пісню про Діда Мороза.
Звучить музика, входить Дід Мороз.

Дід Мороз.  Добрий день, мої хороші!
                      Добрий день усім, усім.
                      Я – казковий сивий дід.
                      Мене знає цілий світ.
                      Я з дарунками мандрую,
                      Щастя й долю всім віншую.
                      Новий рік – чудове свято.
                     Побажань завжди багато.
                     Щиро зичу усім вам,
                     Щоб росли ви і міцніли,
                     Щоб за все, що ви робили,
                     Було радісно батькам.

Ялинка.     Ми давно тебе чекали.
                    І співали, й танцювали.
                    Веселились довгий час.
                    Хочемо тепер на святі
                    З тобою в ігри ми пограти.

 Дід Мороз. Ось, діти, мої зимові ігри.
                      Пограємо і ми зі Снігуркою, 
                       а тоді я подарунки разом з
                      Ялинкою буду вам роздавати.
                     Ох, і люблю я це діло!

Змагаються дві команди – Дід Мороз і хлопці, Снігурка і дівчата.

Гра 1. „Влучний кидок”
На відстані 3 метри від гравців – круг, в нього треба влучити   ватяними кульками. Хто це зробить вправніше?

Гра 2. „Лижники”
З картону вирізати лижі невеликого розміру. Треба стати на  них і пройти 
дистанцію від старту до фінішу.

Гра 3. „Перенеси сніг ложкою”
  Треба перенести в ложці сніжку з одного місця в інше.

Гра 4. „Пострибай у мішку”
  Хто скоріше пострибає  навколо ялинки?

Гра 5. „Збери сніжки”
На підлогу кладуть декілька сніжок. Звучить музика. Чия  команда більше
назбирає сніжок?

Дід Мороз.  Перш ніж йти мені 
                     в далекий білий світ,
                     За гарні танці й пісні
                      подякувати слід.
                      Ви багато веселились,
                      танцювали і співали.
                     Треба свято вже кінчати,
                      подарунки роздавати.

Дід Мороз роздає подарунки разом з Ялинкою.

Дід Мороз.   Зоставайтеся здорові!
                       Далі вже рушати час.
                       Через рік обов’язково
                       В гості я прийду до вас!

Снігурка.      Хай за вікном хуртеча злиться,
                       А нам співати і радіти.
                       Горить Ялинка у світлиці,
                       З Новим роком, любі діти!
                       
Дід Мороз, Снігурка йдуть. Діти ведуть останній хоровод під пісню”Прощавай, Ялинонько!”  
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