Ялинка-веселинка
Сценарій Новорічного свята для дітей молодшої групи
Звучить пісня «В лесу родилась ёлочка».
Діти, взявшись за руки заходять до зали і стають навкруги ялинки.
Ведуча. Сьогодні весело у нас,
Ми Новий рік стрічаєм.
Усіх, хто в залі є в цей час,
Ми гаряче вітаєм!
В нашому садочку свято,
Веселяться всі малята,
Бо прийшла до нас ялинка
Вся у кульках і сніжинках.
Діти, давайте заведемо хоровод біля нашої ялинки.
Хоровод «Святкова» сл. Н. Рубальської, муз. В. Пузанкової
Ведуча. На ялиночці у нас
Золоті вогні прикрас.
Тупнуть ніженьки малі
І потухнуть всі вогні.
(Діти тупають ніжками, вогники гаснуть)
Щоб засяяли вгорі
Кольорові ліхтарі,
Плеснемо в долоні враз,
Весели, ялинко, нас!
(Діти плескають в долоні, вогники загоряються)
Ведуча. Дітки, подивіться які чудові вогники сяють на ялинці. А тепер
візьміться за ручки і давайте сядемо на стільчики (Діти сідають на стільці.)
Ведуча. Наші діти вивчили віршики про ялиночку (запрошує дітей).
1. З’явилася ялинка
3. Ялинку прикрашає
У нашому садку,
Мороз на Новий рік,
У вогниках-іскринках,
Дарунки всім вручає
У білому сніжку.
Казковий чарівник.
2. Вмиває дощик срібний
4. Ялиночка, ялинка –
Зелені голочки
Ось вона яка!
І сяють поміж ними
Пухнаста і красива,
Блискучі зірочки.
Велика і струнка!
Ведуча. В дитсадочку на ялинці
Ліхтарики горять.
Бажають, щоб дівчатка
З ними вийшли танцювать.
Пісня-танок «Ліхтарики» сл. В. Пузанкової, муз. Н. Рубальської
Ведуча. Зима – улюблена пора
Зі святом Новорічним,
Яке приносить кожен раз
Нове щось і незвичне.
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Ведуча.

Веселії Петрушки,
Прийшли до нас на свято
Вони біля ялиночки
Бажають станцювати.
Петрушка. Ми веселі хлопчаки,
В нас красиві ковпачки
Брязкальця в руках дзвінкі –
Ось такі ми гомінкі!
Петрушка. Потанцюємо разом
Ми біля ялинки.
Хай подивляться на нас
кульки й намистинки.
Танок Петрушок муз І. Шайкіса
Вірші
Де вона? Л. Рева.
Я сніжинку спіймав,
В рукавичку сховав…
Зазирнув… А в рукавичці –
Тільки крапелька водиці.
Хто розкаже, де вона,
Де сніжинка чарівна?
«Зимове» Л. Забашта
1. Зимонько-голубонько
2. Нарум’яниш личенька
В білім кожушку,
Нашій дітворі,
Любимо ми бігати
Наметеш замети
По твоїм сніжку.
В нашому дворі.
Ведуча. Діти, послухайте загадку та відгадайте її.
Довгі вушка стирчать,
З переляку аж тремтять,
Це – стрибайчик й побігайчик,
Звуть його – лякливий ... (зайчик)
Перед ялинкою сидить Зайчик (дитина). Він засмучений і плаче.
Ведуча (звертає увагу на зайчика). Діти, подивіться, ось і зайчик. Він
засмучений і плаче. Мабуть він загубився. Давайте пограємо разом з ним і
розвеселимо його.
Гра «Засмучений зайчик» сл. і муз. укр. народні
Діти стають у коло, в центрі якого, сидить Зайчик. Діти співають:
Чого, зайчику, сидиш
Засмутившись, і мовчиш?
Зайчик – скік, зайчик – скік!
Зайчик – скік, скік, скік.
На слова «зайчик – скік» - Зайчик схоплюється на ноги, підстрибує до
дитини в колі і хапає її за руки. Той, кого він ухопив, йде в коло, стає
«Зайчиком». Гра починається знову.
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Ведуча. Бачиш, Зайчику скільки друзів у тебе з’явилося. Нумо, зайчику
вухатий, спробуй нам затанцювати. Ось і зайчата з тобою затанцюють.
Пісня-танок «Зайчику» сл. і муз народні
1. Зайчику, плесь в долоньки,
Біленький, плесь в долоньки,
Стриб-скок, стриб-скок,
Ось танцює як дружок
2. Зайчику, тупни ніжкой,
Біленький, тупни ніжкой,
Стриб-скок, стриб-скок,
Ось танцює як дружок.
3. Зайчику, поклонись,
Біленький поклонись,
Стриб-скок, стриб-скок,
Ось танцює як дружок.
Ведуча. Зима холодна настає,
Радіє завірюха.
Пташкам співати не дає,
Морозить зайцям вуха.
Зайчик. Вітер хай не шаленіє,
Хай хурделиця не віє,
Не боюсь я їх погроз,
Не злякав мене мороз.
Ведуча. Ну-мо, діти, зі стільців
Разом всі ставайте.
І з зайчатами разом
Зарядку починайте.
Музична гра «Грієм вуха»
1. Грієм вуха, грієм вуха
Грієм, вигріваєм.
А тепер усі разом весело стрибаєм.
2. Грієм вуса, грієм вуса,
Грієм, вигріваєм.
А тепер усі разом весело стрибаєм.
3. Грієм лапки, грієм лапки,
Грієм, вигріваєм.
А тепер усі разом весело стрибаєм.
Ведуча. Ну що, всі зігрілися?
(зайці сідають)
Лисичка на ялинку до нас в садок іде,
І пісню заспіває й таночок поведе.
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Лисичка (з брязкальцями у кошику співає):
1. Я Лисичка, я сестричка,
В лісі я гуляла.
До маляток у садочок
Дуже поспішала.
2. Не лякайтеся лисиці,
Всі лисиці – жартівниці!
Рученята піднімайте,
Всі лисичку привітайте.
(каже) Дуже я малят люблю,
Всіх сьогодні звеселю.
Брязкальця вам принесла,
Буде в нас весела гра.
Роздають дітям брязкальця.
Я на хитрощі багата,
Ляжу й ніби буду спати.
Ви ж мені не заважайте
І на брязкальцях не грайте.
Гра з брязкальцями лит. нар. муз. («Веселі діти»)
Діти під музику бігають і брязкають. Лисичка спить. Музика зупиняється,
діти присідають і ховають брязкальця за спиною. Лисичка шукає, де
брязкальця
Після гри діти складають брязкальця і сідають на місця..
Лисичка. Ач малята які! Перехитрили мене, Лисичку. Та давайте пограємо в
іншу гру. І побачимо хто самий спритний. Хлопчики, беріть по сніжці та
виходьте сюди, до мене, і ставайте в коло.
Гра «Лисичка та сніжки»
Спочатку грають хлопчики, потім дівчатка.
Діти беруть по сніжці і утворюють коло круг лисиці. Сніжки кладуть біля ніг.
Звучить музика. Діти тупають ногами. Як тільки музика зупиняється, всі
хапають сніжку. Хто залишається без сніжки, той виходить із ігри.
Лисичка. Молодці, дітки. Бачу ви спритні і веселі, та я найспритніша.
Ведуча. Не хвастай, Лисичко, зараз ми пограємо з тобою в сніжки. І
подивимось, хто кого закидає. Дітки, беріть сніжки, кидайте в Лисичку.
Діти кидають сніжки в Лисичку, Лисичка на дітей.
Лисичка. Все здаюсь, здаюсь. Ви перемогли.
Ведуча. Сподобалось тобі, Лисичко, грати з нашими малятами.
Лисичка. Так, дуже сподобалось. Як чудово мати стільки друзів.Та мені вже
час іти.
З Новим роком всіх вітаю,
Щастя й радості бажаю.
Щоб була ваша оселя
І щаслива і весела!
До побачення, малята! (уходить під музику)
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Ведуча. Ми тут грали, танцювали
І Лисичку зустрічали.
Чом же з нами усіма
Дід Мороза ще нема?
Треба нам разом, малята,
Дружно пісню заспівати.
Він почує й завітає,
Нас із святом привітає.
Пісня «Дед - Мороз» сл. Т. Волгіної, муз. А. Філіпенка
(діти співають, стоячи біля стільчиків)
Під музику заходить Дід-Мороз
Дід Мороз (заходить) Тут я, тут, вже йду до вас,
Хочу я пуститись в пляс.
Дід Мороз.
Добрий день, мої малята,
Любі хлопчики й дівчата!
З Новим роком всіх вітаю,
Щастя й радості бажаю!
Я – казковий сивий дід,
Мене знає цілий світ.
Я з дарунками мандрую,
Щастя й долю всім віщую.
Ой як весело у вас,
Хочу я пуститись в пляс! (танцює)
Ведуча хвалить діда Мороза
Дід Мороз. Діти, а гратися ви любите? А морозу не боїтесь ?
Діти. Ні!
Дід Мороз. Ну тоді давайте грати.
(діти грають сидячі на своїх стільчиків)
Уки-уки, уки-уки,
Заморожу діткам руки!
(Діти ховають руки за спину)
Сніжки, сніжки, сніжки, сніжки,
Заморожу ваші ніжки!
(Діти присідають, ховаючи ніжки)
Уха, уха, уха, уха,
Заморожу діткам вуха!
(діти закривають руками вуха)
Дід Мороз. Бачу дітки у вас спритні і сміливі. А чи віршики вони знають?
Дід Мороз сідає слухає віршики
Вірші
Морозенко П. Бондарчук
1. Морозенко бородатий
2. Ми запрошуєм погріться.
Ходить, бродить коло хати
Він не хоче, бо боїться,
Та у вікна загляда.
Що розтане борода.
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Т. Волгіна
1. Загули вітри холодні,
2. Не журіться, прилітайте
Пада сніг важкий.
В гості всі до нас!
Зажурилися голодні
У садочок завітайте У гаю пташки.
Нагодуєм вас.
Дід Мороз. А тепер, малята, дружно за руки беріться
В хороводі потанцюєм, нуж бо, веселіться!
(Діти беруться за руки і роблять коло навкруги ялинки)
Хоровод «Ялинка» сл. М. Познанської, муз. А. Філіпенка
Дід Мороз. Ой як гарно танцювати з вами, малята. А давайте пограємо в
доганялки.
Ведуча. Діти, підходьте поближче до Діда Мороза. Будемо гратися.
Гра «Доганялки» рос. нар. («Ах вы сени, мои сени»)
1.
Знаю, знаю, що малята
Дуже люблять танцювать,
В доганялки з Дід Морозом
плескають
Зараз будемо гулять.
2.
Утікаю, утікаю,
Ви за мною всі біжіть,
біжать
Нехай ніжки поспішають,
Дід Мороза ви ловіть!
3.
Швидко, швидко бігли ніжки,
хлопають по ніжкам
Вас мені не обігнать,
Та втомились наче трішки –
Їм пора вже спочивать.
4.
А тепер присядьмо тихо
присідають, руки під щічки
І спочинемо ось так.
Тихо, тихо, не пустуйте –
Наші ніжки спать хотять.
Ведуча. Бачиш, дідусь, потомилися вже малята, хочуть спочивати.
Дід Мороз. А подарунки малята чекають? А цукерок вони бажають?
Діти. Так!
Ведуча садить дітей на стільчики. Дітям роздають подарунки.
Дід Мороз. Дуже весело у вас було на святі, та мені вже час іти. До побачення
малята, до наступного року! (уходить)
Заключні слова ведучої.

