
Новорічний вечір 
Сценарій  

Святково прикрашена зала. На сцені ялинка. Звучить 
легка музика. 
І. Доброго вечора, дорогі друзі! 
ІІ. Доброго вечора! 
І. Ми раді повідомити вам - він народився не вдома, а в 
чистому полі! 
ІІ. Він народився в хуртовину, метелицю не в домі, а в 
чистому полі! 
І. І перше, що він побачив, були вогні святкової ялинки! 
ІІ. І перше, що він почув, було вітання на його честь! 
І. Він народився новим! 
ІІ. Він народився веселим! 
І. Так хай він зістариться щасливим, наш Новий рік! 
ІІ. З Новим роком всіх вітаємо! 
І. З Новим роком! 

В Новому році 
В світлому тисячолітті 
Хай сяють у небі зірки, 
Хай щастя приходить до кожного дому 
Несе усмішки, тобі і мені! 

Ведучий. 
З Новим роком, з новим щастям  
Ми вітаєм знову вас.  
Свято любе, свято красне  
Нами вже починати час. 
Ведуча. 
Слухайте! Ніби в чарівному сні,  
В ліцеї сьогодні засяють вогні.  
Музика тут залунає і сміх  
Свято веселе в нас, свято для всіх. 
Ведучий. 
Слухайте! Слухайте! Слухайте всі!  
І не проґавте хвилини оці,  
Щирою радістю вибухне зал,  

І розпочнеться в нас карнавал! 
Ведуча. 

Ах новорічні омріяні дні,  
В залі ялинки тремтливі вогні,  
Світлою казкою сповнені вщерть,  
І конфетті золота круговерть. 
Ведучий. 
Слухайте, слухайте вищий наказ:  
Час веселитись, радіти нам час.  
В того, хто викона приписи ці,  
Нині збуваються мрії усі. 
Ведуча.                                                       
З Новим роком ми вітаєм,  



Щастя всім ми вам бажаєм,  
Щоб прожити вам цей рік  
І без смутку, і без бід,  
Щоб з охотою трудились,  
Ну а в свято веселились.  
І успіхів вам у ділах,  
І усмішок на устах. 

Ведучий.                                                     
Оце таке вступне в нас слово,  
Розпочали ми все чудово.  
Ну а тепер ми просим всіх,  
Щоб в залі був і шум, і сміх,  
Щоб ви артистів зустрічали  
І щиро їм аплодували.  
Ми ж не одну ніч не поспали  
І казку вам приготували,  
Не осудіть, як щось не в лад,  
Бо казка ця на новий лад.  

Ведуча. 
Ми ж вас просим, ви не спіть!  
Тупцюйте в залі і свистіть!  
Нависла над світом страшная загроза,  
Забрала Віхола Діда Мороза!  
Ну а сама часу не гає 

Снігурочку уже вмовляє,  
Щоб заміж вишила і сама  
Без діда поралась мала.  
Бо дід старий, 100 років ма,  
101-й скоро розміняє,  
Пора на пенсію спровадить  
Й нові закони запровадить. 

Ведуча. 
Послухай, (ім'я), 
Пора нам замовчати 
І казку нашу розпочати! 

Ведучий. 
Під ялинкою на хвої  
Сидять казкові герої.  
Запросимо їх у цей зал  
На святковий карнавал! 

Ведуча. 
Казку в гості кличуть люди – 
Так ведеться споконвік.  
День, який почнеться з чуда,  
Буде гарний цілий рік! 

Дід Мороз. 
Друзі, рік новий стрічайте радо,  
Повірте в казку й новорічне диво.  
Хай рік прийдешній  



Пройде і весело, й щасливо! 
Фунтик.   
Доброго  дня,  Дідусю  Морозе,   привіт усім вам, любі друзі! 

До вас я радо поспішав  
На новорічний карнавал.  
Погляньте, я не сам прийшов —  
В дорозі друзів я знайшов! 

Снігуронька. 
Нехай на нашім дивнім святі 
Панують танці, лунає сміх! 
Веселитись, розважатись 
Ми запрошуєм усіх!  
(Танець «Шарі-варі» ).  
Снігуронька. 
Прощається із нами рік старий, 
Нам залишає спогади святкові. 
Йому на зміну рік іде новий  
Під пісні веселі ялинкові! 

(Пісенне попурі). 
Дід Мороз. 

Ми з танцем, чарівним зустрінем Новий рік, 
Нехай він всім нам душу звеселяє!  
Хай щастя не лишає вас навік,  
Здоров'я й радість хай в оселі завітає! 

(Танець «Новорічний джайв»), 
Снігурка. 

Стихають святкові пісні  
І час вже прощатися нам. 

Дід Мороз. 
Ще сяють святкові вогні  
Та час вже в дорогу нам. 

Дід Мороз. 
Та не варто сумувати:  
Через рік обов'язково  
Нас чекайте в гості знову.  
Ну, а зараз,  
Нам прощатися пора.  
Вам бажаєм наостанок:  
Дружби вірної та щирої,  
Долі легкої, щасливої.  

Снігуронька. 
Успіхів вам та любові!  
Щоб завжди були здорові!  

Дід Мороз. Хай луна веселий сміх!  
Разом. З Новим роком вас усіх!  

Кажуть, що під Новий рік  
Все, що нам бажається,  
Що задумав ще торік,  
Завжди все збувається. 



2-й ведучий. Той, хто родився, щоб веселився!  
1-й ведучий. Хто посварився, щоб помирився.  
2-й ведучий. А хто сподівався, нехай би діждався. 
1-й  ведучий.   Хто  часто  трудився,   тим   щоб гордився. 
2-й   ведучий.   Рік   зустрічаєм   і   промовляєм перші два слова. 
1-й ведучий. Будьте щасливі!  
2-й ведучий. Будьте щасливі!  
Разом. З Новим роком! 
(На сцені темнота, дерева. На пеньках сидять Бабки Йошки, крутять клубочки. Звучить 
повільна мелодія). 
1-а Баба Яга (сумно). Ех, веселе в нас життя! 
Всі разом. Ох! 
2-а Баба Яга (сумно). Дуже веселе! 
3-я Баба Яга. Уявляєте, Бабусі Ягусі, наступає 2009 рік... Потрібно ж його відсвяткувати. 
4-а Баба Яга. Треба, але настрою немає. Та ще й Кощій тринадцяту зарплату не дав! 
1-а Баба Яга. Що будемо робити? 

(Звук літака. Бабки повскакували з пеньків і 
радісно махають). 
1-а Баба Яга. Цвяточок! Цвяточок наш летить! 
(5-а Баба Яга злазить із мітли дуже задоволена). 
2-а Баба Яга. Де ти, цвяточок, наш була? 
1-а Баба Яга. Ми тут від скуки чуть не повмирали. 
5-а Баба Яга (задоволено). Була у Чорта на 
куличках, на хвості міліровку робила! 
3-я Баба Яга. О, дівчата, а ми забули марафет 
навести, навіть Чорт оно прибрався, а ми що, гірші? 

Всі. Нізащо! (Скидають хустки і починають, 
спрівати пісню Бабок Йошок із мультфільму 
«Літаючий корабель»). 
4-а Баба Яга. Боже, дівчата, який кайф, яке 
блаженство, наче років 300 скинула. 
5-а Баба Яга. Рота, ставай! Буду вам круті 
причохи навощувати! 

(Бабки шикуються. штовхаються між 
собою). 
1-а Баба Яга. Ой, Ягуні, дивіться, до нас якась 
яхта пливе? 
2-а Баба Яга. Що тобі ще приверзеться? 

(Вибігає Бабка з біноклем). 
3-я Баба Яга. Зараз я подивлюся, хто там до нас 
пливе на яхті під білим парусом. Заждіть-но. Бачу, 
щось залізне, бачу червоного носа, чорні вуглинки. А 
все інше «бєлим-бєло». 
5-а Баба Яга (вириває бінокль). Дай мені! Що ви в 
цьому житті бачите? Це я лятаю із Чорнушкою на 
Гаваї, а ви? Темнота! (Дивиться в бінокль). Бачу 
рухається невпізнаний предмет. (Чухає потилицю). 
4-а Баба Яга. Може це НЛО? 
5-а Баба Яга (скептично). Ой, що ж то було? Мабуть, 



НЛО. Не сіло, не впало, по небу пливло! Чуєш? По небу! А це по землі! Різниця є? Є! (Всі 
Бабки виглядають). 
1-а Баба Яга. Так це ж Сніговик Кеша і Снігурочка! (Заходять Сніговик Кеша і Снігуронька. 
Снігурка. 

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

Дід Мороз. 
З Новим роком, браття 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. 
В мирній праці Бог поможе. 
Дай вам, Боже, все, що гоже, 
Що не гоже – не дай Боже! 
Щиро усіх я вітаю зі святом! 
Вас недарма я сюди погукав 
Час розпочати наш карнавал! 
Сюрпризів на ньому зібрав я немало, 
Бо Новорічне свято  - настало! 
Тож зі святом оцим світлим 
Хочу привітати всіх: 
І людей уже дорослих, 
І дітей іще малих. 
Побажати щастя, сміху, 
Радості, гучних пісень! 
І нехай приносить втіху 
Новий рік і новий день! 

Снігуронька. 
Хай ніколи не буває 
Смутку в вашому житті! 
Хай незгоди вас минають 
Шлю вітання щирі всім!  

Дід Мороз. 
Щоб у цій святковій залі 
Не змовкав дитячий сміх 
Карнавал розпочинаєм! 
Пісня хай звучить для всіх! 

Снігуронька. 
Пухнасті від снігу гілки у ялинок,  
Залиті сяйвом місяця стежки,  
Розливи сміху в вечір цей святковий 
Я рада, що ви всі сюди прийшли. 

(співає) 
1 Десь за горами, за лісами 
Новий рік поспіша 



Він вже кружляє небесами: 
Щастя вам запаса. 
Він нам здоров’я зичить вічне, 
Натхнення в праці теж, 
Вірності, дружби і кохання. 
Щоб не було їм меж. 
Приспів 
Новий рік поспіша (2 р )  
Мрії нехай збуваються  
І радіє хай душа . 
2 В Новому році будьте добрими,  
Чесними, як завжди,  
Друзів ніколи не забудьте,  
Привітайте від душі. Мрії нехай збуваються,  
Сяють хай навкруг вогні,  
Смійтесь, святкуйте, розважайтесь 
Ви сьогодні від душі,  
Приспів (2р) 
І Дід   Мороз та   Снігуронька   попрямували   далі   з   привітаннями   та подарунками, а ми 
продовжуємо наш вечір, ІІ. Бо в цю зимову ніч...                             
І.  Кохання подих біля щік холодних, 
І відблиск облич серед дзеркал... 
Розливи щастя в ніч цю новорічну, 
І цей вогнями заповнений весь зал.  
II.І десь, уже так зовсім близько, 
На часі поспішає Новий рік. 
І. Він чує, що наш зал вже повний сміху, 
А отже. юність в домі цім живе,  
А за вікном, де повно сміху,  
Метелиця кружляє і гуде.  
ІІ. Далі на всіх чекає велика танцювальна програма. 

 
 


