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Новий рік у Карпатах  

2023 
(Звучить музика, діти заходять у зал парами на «доріжки») 

 

Композиція «Файна в нас ялиночка» 
(Музика і слова Н. Май) 

Діти:         1. В нас ялинка на гостинах,  

                       Всюди гомін, сміх завзятий, 

                       Наш садочок зустрічає 

                       Рік Новий – найкраще свято! 

                    

                   2. Ми прикрасили ялинку –   

                       Кульки, зорі, намистинки! 

                       Дощ сріблястий, сніг пухнастий, 

                       Ой, яка ж вона прекрасна!  

                    

                  3.  Під ялинкою сьогодні 

                       Вже лунають голоси. 

                       Здрастуй, свято новорічне, 

                       Свято радості й краси. 

                    

                 4.   Рік Новий крокує гордо, 

                       Йде з дарунками до нас, 

                       Тож ми хочемо сьогодні 

                       Побажати в добрий час! 

                  

                 5.  Щоб усі були здорові 

                      І ніколи не хворіли, 

                      Щоб були слухняні діти, 

                      А батьки за нас раділи! 

                  

                 6.  Щоб добро було у хаті, 

                      І лунав дитячий сміх,  

                      Щоб усі були веселі 

                      І щасливі цілий рік!     
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(Ідуть один за одним, беруть дзвіночки і стають на півколо)  

Пісня «Дінь, дінь, дон» 
(Американська колядка, обробка слів, переклад: І. Доля) 

 

(Діти сідають на місця) 
 

Ведуча:          Новий рік – це незвичайне свято, 

                       В Новий рік трапляються дива! 

                       В Новий рік усе здійсниться,  

                       І чарівна мить прийшла!  

                       (Звучить музика) 

 

Ведуча:         Кружляють, падають сніжинки, 

                      Вдягають все у білі шати,  

                      Летять легенько, мов пір'їнки, 

                      Вбирають поле, ліс і хати! 

                      Їх промінці, як скрипки дивні,  

                      Так тихо й ніжно виграють, 

                      Ви знаєте, малята, 

                      Із хуртовиною в таночку 

                      Вони нам гостю приведуть!  

 

(Звучить музика заметілі, заходить Снігова     

Королева) 

 

 

«Танок дівчат і Снігової Королеви» 
(Кладуть тканину і сідають на місця, Снігова Королева виходить на середину 

залу) 

 

Снігова Королева:   Я – Королева Снігова! 

                                  Біла, сніжна, льодяна!                                   

                                  Із королівства крижаного 

                                  До вас в садочок я прийшла!  

                                  Я – володарка сніжинок, 

                                  Кришталевої зими. 

                                  Пісня всюди моя лине, 

                                  І співають в ній вітри! 

                                  Я красива, білолиця, 

                                  І від мене сніг іскриться!  
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Ведуча:   Ми дуже раді тебе бачити на нашому святі,  

Снігова Королево! А де ж герої твоєї казки – Кай і Герда?  

 

Снігова Королева:  Напевно, знову затрималися в своїх 

гаджетах!  

 

Ведуча:    Так, так, ми знаємо, що Кай з Гердою ведуть 

власний блог про природу.  

(Дзвенить дзвінок) 

Снігова Королева:  О, здається, це вони телефонують! 

 
 

(Запис тексту на телефон: «Всім привіт! Дорога Королево, 

ми вирішили зустрічати Новий рік ось тут – серед ялин і снігу, в чарівних 

українських Карпатах. Будемо чекати і на вас! До зустрічі!») 

 

Ведуча:    Що ж, діти, ви хочете потрапити на новорічну феєрію в Карпати? 

Тоді нам час у дорогу!  
 

 
 

Руханка «Швидко, швидко потяг їде» 
(Слова власні на музику до пісні «Новорічний подарунок» В. Лисенка) 

 

Ведуча:   Яка ж тут краса! Чуєте, як співають засніжені гори! (слухають різні 

звуки зими: і заметіль, і мелодію Карпат)  

 

Боді перкусія «Карпати»   
(Camata Fire shows «Karpati») 
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(Наприкінці перкусії під цю ж музику вихід Різдвяника з Несиками) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Різдвяник:     Бачу я гостей багато,  

                       Радий я усіх стрічати! 

                       Заходьте, любі, погрійтеся з дороги. Заходьте, заходьте, 

дорогенькі! Ми з Несиками чекали з нетерпінням зустрічі з вами! 
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Ведуча:     Дітки, ну й дива! Та це ж нас зустрічає сам дідусь Різдвяник! 

Пам'ятаєте, ми про нього читали з вами цікаву книжку! Здається, чудеса вже 

починаються! 

 

Різдвяник:     А як же, чудеса вже починаються!  

                       Я знаю, дітки, що ви 

                       Щиро вірите в диво! 

                       І відкрию таємницю,  

                       Так – я саме і є той дідо Різдвяник! 

                        Капелюх великий маю, 

                        Вишиванку одягаю, у барвистім кептарі –  

                        У гуцульському вбранні!                          

Справжній Різдвяний дідусь! У різних куточках планети мене називають по-

своєму: і Санта Клаус, і Пер Ноель, і Святий Миколай. А тут, в Карпатах, мене 

всі кличуть Різдвяником!  

  

(Різдвяник з Несиками сідають на лавочку)  

 
 
(Звучить мелодія «Щедрик» М. Леонтовича) 

 
Різдвяник:    Ось чуєте –  ця різдвяна мелодія нагадує нам, що дуже скоро 

прийдуть свята!  
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Різдвяник:    Тож притупни чобіток, 

                       Всі підемо ми в танок! 

 (Різдвяник стає з трембітою в середину кола) 

 

Хоровод «Йде до нас Новий рік» 

(Слова Я. Чарноцької, музика А. Філіпенко) 

 

Ведуча:  Дідусю, ми знаємо, що в ці чарівні дні ти здійснюєш найзаповітніші 

мрії!  

Різдвяник: Звичайно, тож швидше загадуйте свої бажання! 

Ведуча:  Давайте, дітки, швиденько загадувати бажання!  (діти загадують в 

гурті)   

Діти:  Ми мріємо зустрітися з казковими героями! 

Різдвяник: Чарівна трембіто, над горами лунай! Героїв казок до нас закликай!   

(казкові звуки і звуки трембіти) 
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Вихід Білосніжки 

 

Білосніжка:      Як чудово! Серце мліє! 

                           Бо ялинка – свято нині! 

                           Я весела Білосніжка,  

                           Біле личко, наче сніг, 

                           А волоссячко, як ніч! 

                           Всіх вітаю, друзі, вас –  

                           В цей святковий світлий час! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Різдвяник:   Привітаймо оплесками казкову Білосніжку! Ми дуже раді тебе 

зустрічати в цей новорічний час в Карпатах.  

Ось бачу, ще гості поспішають і чогось дуже сперечаються між собою. Ви не 

знаєте, дітки, хто це?! 

 
(На стільчик сідає сніговичок Олаф, а принцеса Анна розглядає наряди) 

 

Анна:    Ой не знаю, що робити, 

              Може, в ательє сходити?  

              Замовити сукню нову, 

              Новий рік стрічати в чому?   

              Супермодні черевики,  

              Міні-сукню одягну,  

              Про помаду не забуду, 

              Манікюр собі зроблю. 

              Ще попрошу я сестричку  

              Взять чарівні рукавички! 
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Олаф:    Мила Анно, не годиться 

               Ось така обнова! 

               Теплу шубку хутряну 

               Треба на дорогу! 

               Там в Карпатах снігу стільки – 

               По самі коліна! 

               Будем весело кататись 

               З гірки на долину!          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцювальна композиція з сніговими кулями 

Сніговичка і принцеси Анни 

(Під пісню «Рукавички», слова В. Чайковської, музика А. Олєйнікової) 

 
 

Ведуча:  Цих героїв ми вітаєм, і казку «Крижане серце» знаєм. Принцеса Анна і 

Олаф сніговик зустрічають разом з нами Новий рік! 

(Всі плескають, діти сідають на стільчики) 

Дуже любить цей кумедний гість сніг лапатий, тож давайте підемо і ми з ним 

погратись!              
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Гра «Снігову кулю ми зліпили» 
                    
Різдвяник: Мої любі помічники, повертайтеся в чарівну долину! Ось вам 

саночки і ключик, швидше відчиняйте комору з подарунками і привозьте їх 

сюди! 

Несики: До зустрічі!  

 

(Несики виходять з залу. Вимикається світло, запалюється ліхтар)  

 

Ведуча:   На небі, гляньте, зорі враз замерехтіли…   

                Це Пітер Пен й струнка Дінь-Дінь  

                До нас в Карпати прилетіли! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцювальний вихід «Пітера  Пена і Дінь-Дінь» 
                            (Саундтрек до фільму «Амель»)  

 

Пітер Пен:        Ой, як весело в Карпатах! 

                            Музика і сміх! 

                            Всі радіють, всі стрічають 

                            Гарне свято – Новий рік!   

                            Пітер Пен мене всі звуть 

                            І у снах чекають!  

                            Я відважний і сміливий, 

                            Безліч ігор знаю! 

Дінь-дінь:           Королева сновидінь –   

                            Кличуть всі мене Дінь-дінь! 

                            Я маленька фея ночі 

                            І літаю, де захочу! 

                            Вмію трішки чаклувати, 

                            Усім радість дарувати!  

 Разом:               В цей зимовий час –  

                            Ми вітаєм щиро вас!  
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  Масовка «Скоро Новий рік» 

 
 

 

(Фонова новорічна музика) 

 

Ведуча:   Ви знаєте, в королівстві теж всі готуються до зустрічі Нового року!  

На бал вже завітали принци браві! На годинник поглядають і принцес своїх 

чекають!   

 

Принци:           1.  Принци казкові, 

                              Сміливі, стрункі! 

                              В різних казках –  

                              Герої усі! 

 

Принцеси:        1. Віяла, погляньте, в нас, 

                              Ми – принцеси, просто клас! 

                              Як кокетки, стоїмо  

                              І таночок почнемо! 

                           

 

 

 

 

Танок Менует 
(В кінці номеру Попелюшка співає пісню)  
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Пісня Попелюшки 
(Вкінці пісні Принц несе Попелюшці черевичок, стає на коліно) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принц:     Моє шанування, Попелюшко мила,  

                 Ти знову черевичок свій загубила, 

                  Ось кришталевий твій чобіток, 

                  Може, підемо ми знову в танок! 

 

 

Попелюшка:     Ох набридли ці вечірки! 

                           Знову бал і маскарад! 

                           Знають добре в королівстві, 

                           Краще всіх танцюю вальс! 

                           Полька, менует, фокстрот –  

                           Хочу я нових висот! 

                           Селфі я зроблю круті –    

                           Не у шатах при дворі! 

                           Мрію Новий рік стрічати  

                           Не в палаці, а в Карпатах! 

                            

(Попелюшка бере валізи та іде по колу)  

   

Попелюшка:  Як тут красиво! Справжня снігова магія! 

Ведуча: Так, так! Ось вона, феєрія – ось вона, зимова казка! 

 

(Попелюшка і Принц розглядають все навколо, фотографують)  

 

Різдвяник: Радо ми Попелюшку і Принца вітаємо в Карпатах!  
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(Звучить грізна музика, в зал забігає Грінч) 

 

Ведуча:  А це хто до нас завітав?!  

 

Різдвяник:  Цього героя я точно не запрошував до нас на свято!  

 

Грінч:  Не запрошував, не запрошував! Я сам завітав! Я той самий Грінч, який 

Різдво вкрав! Ха-ха-ха! Не буде свята в моїй казці і у вас також ні! Ха-ха-ха-ха-

ха! (Біжить по колу і забирає чарівну трембіту, чути дзвінок телефона) 

Яга:  Ну що, справився з завданням, безсердечний мій друже?! 

Грінч:  Ну так! Трембіта в мене, а без її чарівних звуків ні Різдво, ні Новий рік в 

Карпатах не прийдуть!  

Яга: То чого ж ти, телепню, не йдеш звідти! Говорили мені люди, що то не 

тільки серце черстве в тебе, а й розуму немає зовсім! 

Грінч: Та почекай, не сердься, краще сідай на свою мітлу і прилітай до мене! Та 

покажемо тут свій майстер-клас! 

(Яга з-за дверей: «Ну тоді стрічай, мій голубе зеленошкірий, лечу!» Звуки 

вертольота. Залітає Яга)    

 Яга: Ху! Нарешті. Долетіла! Зараз ми тут влаштуємо собі 

свято, правда, Грінч? Добре, що трембіта вже наша! Ну що, 

соколики, ви мене впізнали чи як?! 

Діти:  Впізнали, ти баба Яга! 

Яга:  Я, Яга? Та ви дуже помилилися! Дозвольте  

представитися – я Василина-Мітла! Букова нога! У Косів на 

ярмарок полетіла – павунку нову собі купила! Коралі файні, 

спідниця нова, кожух, як у тебе, діду Різдвянику, маю, а як 

круто з Грінчем коломийки співаю! 

А чого це ви не зустрічаєте мене з хлібом і сіллю! 

Тут всіх гостей з хлібом і сіллю стрічають! 

Різдвяник: Ти глянь, як добре традиції українські знає! 

Гостей ми радо завжди стрічаєм і щиро пригощаєм, але вам 

ми зовсім не раді! Віддайте мою чарівну трембіту!  

 

 

Яга:  Аякже, трембіту їм повернути – та цього 

і не може бути! Зараз фотосесія у Карпатах у нас. 

Починаймо, уже час! 
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Гра «Фотосесія» 
Яга:  Ось, іди, глянь. Які ми гарні вийшли серед цих гірських краєвидів! 

Грінч:  Так, нема слів, які ми красиві! Я вродливий такий, як Снігова Королева, 

тільки трошки зелений! 

Яга:  А я така добренька, як оця Білосніжка, і пухнаста, як Несики! 

А ще вміємо танцювати, як Попелюшка! (всі сміються) 

Танок Яги і Грінча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грінч:      Чого смієтеся. Це ж хіп-хоп! 

Ведуча:   Зараз ми вам покажемо, як потрібно танцювати хіп-хоп. 
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Руханка «Хіп- хоп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грінч:  Ви танцюйте, танцюйте, а ми на мітлу сідаємо і з трембітою відлітаємо! 

Ха-ха-ха!  

(Виходять з трембітою) 

Різдвяник:  Що ж ми будемо робити?! У кого допомоги просити! 

Ведуча :   А й справді, діти, хто нам зможе допомогти? 

Діти:   Мушкетери! 

(Хлопці беруть шпаги) 

 

 

Мушкетери:    1. Мушкетери вас вітають, 

                              Славу маєм – усі знають! 

                              Шпага, капелюх, перо,  

                              Один за всіх і всі за одного! 

                          

                          2. З Новим Роком вас вітаєм, 

                              Щастя, радості бажаєм! 

                              І сьогодні всім від нас 

                              Цей чудовий реверанс! 

                          

                           3. Пора, пора, порадуємо 

                               Ми сьогодні всіх! 

                               Трембіту вам повернемо, 

                               Зустрінем новий рік! 
                            

                            4.   Виручимо вас з біди, 

                              Знайдем подарунки ми. 

                              Нумо, хлопці, всі у ряд, 

                              Настав час нам вирушать! 
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Танок Мушкетерів 

(Boney- M «Belfast») 

 

(Хлопці наприкінці номеру повертаються з трембітою, віддають Різдвянику) 

 
 
Різдвяник:  Ну що ж, мої любі гості, мої любі діточки! Настав час святкувати 

Новий рік! Різдво! 

                          Грай, трембіто чарівна, з гори надолину, 
                       Нехай «Щедрика» почують по всій Україні!  

                       З Новим роком! З Рождеством! 

 

Діти:        1.  Така зима лише є в Україні, 

                       Тут казка лісова чарує нині, 

                       Сніжок укрив і гори, і долини –  

                       І чути спів вітрів на полонині!  

                  

                   2. Ой, летять, летять сніжинки,  

                       На дерева, на будинки, 

                       На дороги, на поля –  

                       Біла-біла вся земля! 

                    

                   3. Біле-біле все навколо, 

                       Ясне, чисте, як ніколи. 

                       Мов пухнаста ковдра, ліг 

                       Скрізь на землю білий сніг!  

                   

             

Масовка «Біла зима»  

                                     (Слова і музика І. Доля) 

 

(Несики завозять подарунки, Різдвяник 

роздає) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


