
 
 

Новорічне свято для учнів 5-7 класів   
Пісня «Зима» 

(виходить Зима) 
ЗИМА:  Вітаю вас, вітаю всіх! 
 Мене усі чекають, 
 І хоч бояться морозів, 
 Все ж весело стрічають. 
 Ви чули казку, ніби я 
 Жорстока і презлюча. 
 Та це неправда, скажу вам 
 Душа моя – співуча. 
 Співають в ній вітри, сніги, 
 Співають хуртовини. 
 Це колискова для землі, 
 Спочинок для людини. 
 Щоб ви повірили мені, 
 Вам подарую свято, 
 Щоб спогадів було у вас 
 Багато-пребагато. 
 Допоможіть мені мерщій, 
 Легесенькі сніжинки, 
 І танцем свято розпочніть, 
 Кружляйте, мов пушинки. 
    

(пісня і танець  сніжинок) 
 

ЗИМА: Не за горами високими, не за полями широкими, а далеко-далеко у    
              темному- пре темному лісі, заховавшись від злої мачухи – королеви    
              жила красуня Білосніжка.  

(виходить Білосніжка і Гноми) 
1 Гном :         Чому ти така сумна, Білосніжко? Тобі з нами погано? Тобі в нас    
                         невесело? 
Білосніжка:  Скоро Новий рік, сімейне свято, а мені навіть додому до палацу   
                        навідатися не можна. Мачуха буде страшенно гніватись. 
2 Гном:          Та не сумуй. Я тобі анекдот розкажу, або сходимо на    
                        дискотеку. Потанцюєш зі мною? 
1 Гном:          Ой, сюди хтось іде, та так легенько і непомітно, що аж стіни     
                        двигтять. Мерщій ховаймося! 

(виходить Королева-чаклунка) 
Королева-чаклунка: Білосніжка із палацу 

   Зникла враз і назавжди. 
   А ти, люстерко чарівне, 
   Мені правду розкажи. 
   Я на світі всіх чарівніш, 
   Я на світі всіх миліш. 
   І такої королеви 
   В цілім світі не знайдеш.                                                             



 
 

(дзеркало за сценою відповідає) 
Дзеркало (голос із-за сцени): 
                              Ти чарівна, в чому річ, 
   Ти красива й білолиця, 
   Але в лісі дрімучому, 
   У будинку співучому 
   Разом з гномами – вона, 
   Та,що в світі наймиліша – 
   Білосніжка білолиця. 

Королева-чаклунка: Що ж робити маю я? 
   Білосніжка, а не я! 
   Щоб моїй біді зарадить, 
   Силу злую буду вадить: 
                              Швадри – мадри – пудри – жвудри, 
                              Скою – строю – жмою – трою, 
   Як притопну я ногою, 
   Сила злая, будь зі мною! 

(шум за сценою з’являється сучасна Баба Яга) 
Королева-чаклунка: Не розумію, що відбувається? 

   Чаклування не так збувається! 
   Хто ти? Звідкіля?  
   Де твоя кістяна нога? 
 

Баба-Яга:  Я чудова, я гарненька Баба -Яга! 
   Кістяна, кажуть люди, в мене нога 
   Ніс страшний, вилупкувата, 
   Горб на спині? 
   Ви повірили, дівчата? 
   А я – ні! 
   Століття ХХІ – цивілізація! 
   Гарна баба – тож гарна вся нація! 
 

Королева-чаклунка: Що – що! 
 
Баба-Яга:  Ну що – що! Медицина тепер вищий клас! Косметична операція це  
                    називається. Тут підправила, там підтянула, ніс поміняла. Бач яка      
                    фігура, яка я стала. Манікюр зробила і педикюр також. Показати. 
 
Королева-чаклунка:  Годі базікати!  Теж мені красуня! Швидше викликай    
                                       всю силу нечистую! Треба погубити Білосніжку      
                                       ненависную, щоб новорічне свято не відбулося. 
 
Баба-Яга:  Зараз усе зроблю, як скажеш, 

   Але по-сучасному. 
   (дістає мобільний, набирає номер) 
 Хелло, бебі! Я вас тут чекаю, кидайте всі справи і мерщій до мене.  
   Нам тут роботу пропонують!                                                     
 



    (вискакують бабки – йожки і танцюють) 
 

Королева-чаклунка: А ви, бачу, які  були, такі і зостались. З модою новою не    
                                      побратались. Є для вас завдання: творче і цікаве. 
2 Баба-Яга:  Краще звичайне і грошове. 
3 Баба-Яга:  І краще розрахуватись тим, що зимою і літом одним цвітом. 
Королева-чаклунка:  Що? Ялинками з вами розраховуватись?  
                                        Дивне  бажання! 
Баба-Яга:   Зразу видно, відстала від життя. Зимою і літом одним цвітом –     
                     доллар. І побільше, побільше, бо чорні справи коштують дорого. 

(співають пісню “Гоп-гоп” В.Сердючки) 
   Як будуть у нас гроші,   
   Як будуть в нас доляри, 
   Ми перші будем в лісі 
   Завидні дівчата. 
   Чахликів коханих візьмемо у садочок. 
   Накормим черв’ячками і тихо-хи-хи-хи 
    Гоп-гоп-гоп, чи я гоп, 
    А я співаю,  
                                        Гоп-гоп-гоп, чи я гоп,  
                                        а я танцюю… 
    Гоп-гоп-гоп, чи я гоп, 
                                        Я весело співаю. 
   У нас є карі очі, у нас є чорні брови, 
   І зверху ми красіві, і знизу нічего. 
   Якщо не буде грошей, якщо нам не заплатиш. 
   Не будемо ми дєлать  заданія твого. 
      

Королева-чаклунка:  Не буду я вам нічого платити. Ви повинні робити  
                                        капості задля  власного задоволення. У казках так        
                                        пишуть. 
Баба – Яга:  Де це ви, мадам, бачили безкоштовних кіллерів? Ходімо в житті є    
                 місце не тільки для капостів.  

(Всі дружно виходять і заходить Білосніжка і плаче) 
 

Зима: Що трапилося, Білосніжко! Скоро Новий рік і немає чого сумувати. 
Білосніжка: Напевне, новорічного свята не буде. Зла мачуха вкрала найдорожче – 
новорічну таємницю, без якої неможливий початок нового року. Вона розкидала 
частинки цієї таємниці по трьох королівствах. Але на щастя, мій бідолашний тато 
зумів передати карту, на якій позначено королівства, в яких є ці частинки. 
 
Зима: Давай поглянемо на карту. 
Білосніжка: Які цікаві королівства – ІГРОВЕ, МУЗИЧНЕ, ТАНЦЮВАЛЬНЕ.     
                      Але хто ж нам допоможе! 
 
Зима: А я знаю хто! Діти ви нам допоможете! Ну, тож вирушаймо до    
           ТАНЦЮВАЛЬНОГО КОРОЛІВСТВА. Дорога у нас далека. 

      Всі дружно стаємо у коло і танцюємо. 
(Танцють хороводи)                                                              

 



Зима: Молодці, гарно танцювали. 
Білосніжка: О, яка гарна скринька! Та вона не проста (дістає три літери     
                      «ООО»). Якісь дивні символи. Щоб це означало! 
Зима: Та це ж мабуть, літери! 
Білосніжка:  Може, це дійсно чарівні письмена! Але рушаймо далі. Можливо,    
                        у ІГРОВОМУ КОРОЛІВСТВІ нам пощастить більше. 

( проведення конкурсів; останньому переможцю вручають літери) 
Зима:  Що ж гарно попрацювали, і унас є ще чотири літери «ММКИ» 
Білосніжка:  Рушаймо далі! На нас чекає КОРОЛІВСТВО МУЗИЧНЕ і туди  
                        потрапити можна тільки за допомогою пісні. 
Зима:  Запрошуємо до сцени всіх хто хоче заспівати. 

(співають новорічні пісні) 
Білосніжка: І в нас є ще чотири літери «ЗРНВ» і давайте спробуємо скласти  
                      чарівну фразу (конкурс: 2 учасники протягом 1 хв.). 
Білосніжка:  От ми й розгадали новорічну таємницю і новорічне свято завітає  
                        до кожної дитини. 
Зима: Давайте всі дружно покличемо Діда Мороза і Снігуроньку. 

(заходять Діда Мороз і Снігуронька) 
Дід Мороз: Добрий день вам, друзі! 

Ви мене впізнали! 
Це – я отой казковий дід, 
Якого знає цілий світ, 
Який з дарунками мандрує 
Щастя й долю всім віншує. 

Снігуронька:   Я – Снігуронька новорічна, королевою зовуть 
І малята, і звірята – всі мене у гості ждуть! 
Внучка Діда я Мороза, нам метелиці гудуть. 
Рокові новому, друзі, прокладаємо ми путь.  

Дід Мороз: Ми повсюди друзів маєм 
В кожну хату завітаєм, 
Тож прийшли ми і до вас, 
Щоб у цей святковий час 
Подарунки вам віддати 
З новим роком привітати. 

Снігуронька:  Як у залі тут прекрасно 
 І ялинка як блищить 
 Прибули ми саме вчасно 
 Новий рік пора зустріть. 

Зима:  Дідусю, а учні 2-А класу підготували для тебе пісню. Тож давайте її  
            послухаємо і потанцюємо. 

(пісня і танці) 
Дід Мороз: В пору цю, коли падає сніг 

І морози чимдуж припікають,  
Знов на землю спішить Новий рік – 
З ним сердечно вітаєм. 

Снігуронька:  Хай ялинки нарядної цвіт 
 І вогнів новорічних гірлянди 
 Шлють від нас гарячий привіт 
 А в додачу – розквітлі троянди. 

 



Дід Мороз: Хай моїх поздоровлень потік 
 У серцях ваших лунко роздасться 
 І хай вам наступаючий рік 
 Принесе лише радість та щастя. 

Снігуронька: Давайте візьмемось за руки і затанцюємо танець  
                                         «Маленьких каченят». 

(танець) 
Снігуронька: От і прийшов наш час прощання. 

На порозі – розставання. 
Нехай у новому році. 
Ще яскравіше сяють зірки,  
А у кожен дім заходять 
Радість, щастя. усмішки! 

Зима:  Здавна вже так повелося і усюди. 
Що на щастя Дід Мороз щось дарує людям! 
Тож скажи, Дідусю, що даруєш нині 
Дружній цій гімназійній родині! 

Дід Мороз:  Хай в році старім залишається зло, 
Новий хай дарує лиш щастя й добро. 
Кому не щастило – нехай пощастить 
А в кого боліло – нехай не болить, 
Щоб більше не бриніла сльоза на очах 
Усмішка хай сяє на ваших вустах. 
Нехай тільки радість несе рік Новий 
Хай щастя й добробут прийдеу ваш дім. 

Білосніжка: Нехай вас друзі у Новому році 
Стрічає радість на кожнім кроці! 

Королева-чаклунка:  З високим балом, щоб дружили 
 Вчились працювати 
 Щоб завжди за вас раділи, ваші мами й тати! 

Зима:  Хай радість квітує в кожнім вашім домі, 
Щастя вчителям всім та світлої долі! 
( звучить фінальна пісня «Диво-квітка») 

Разом: Щасливого Нового року! Різдвяних свят! 
 До зустрічі у наступному році! 

Білосніжка: А наше свято не закінчується. 
На вас чекає танцювальна програма. 
Танцюйте, веселіться! 
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