










Бутко Антоніна Іванівна, 
учитель вищої категорії, 

 старший учитель 
 

Новорічна фантазія 
 

(звучить пісня “Новорічна казка”  
 
Попелюшка  Кружляє над землею білий сніг 

Ніч новорічна скоро прийде на поріг. 
А з ким мені цей Новий рік стрічати? 
Кому сьогодні щастя побажати? 
 
Ой, який пустився сніг! Так і хочеться доторкнутися до 
сніжинок.  
А у мене, як завжди, багато роботи. 
Усі поїхали на Новорічний бал. А я лише в мріях можу 
побувати на чудовому карнавалі, де всі танцюють, співають і 
розважаються. 
(Попелюшка засмучена, працює) 
(Звучить казкова музика. З’являється фея) 
 

Фея  Привітай мене, дитятко! 
Я твоя хрещена-мати. 
Знаю, що тебе тривожить, 
Цій біді зарадить можу… 
В чудеса не вірять люди, 
Бо відомо всім давно, 
Що чудес ніде не стріти, 
Крім казок і крім кіно. 
Але раптом так буває 
У найкращий день зими 
Чудо в гості завітає і повіриш в нього ти. 
 
(танок “Добрих фей” 
(феї виносять плаття, виходить фея і паж) 
 

Фея  Ось тобі нарядні шати: 
І розкішні,  багаті. 
Як одягнеш – станеш в миті 
Найпрекраснішою в світі. 
Будеш на балу ти, мила, 
Все здійсниться, що хотіла. 



 
(подає черевичок) 

Паж  В ніч прекрасну, новорічну 
Ці прекрасні черевички 
Щастя тобі принесуть… 
Але знай, лиш не забудь, 
Що в цю ніч, в 12:30 
Сила чарів закінчиться. 
 

Фея  Буде там твоїм він пажем, 
І коли тобі він скаже –  
Все покинь, мерщій тікай 
Доля лиш, в твоїх руках 
Все, бувай. Мені пора, 
А ось ти спіши на бал! 
(фея покидає сцену) 
 

Попелюшка  (тримає в руках плаття і черевички) 
Ой, повірити не в силах 
І подякувати не встигла… 
 

Паж  Не біда, ти  не вагайся, 
Нумо швидше одягайся 
Карнавальна ніч чекає, 
Щось казкове обіцяє. 
 
(Попелюшка і Паж покидають сцену) 
(Звучить пісня “Белая метелица”) 
(виходять ведучі – глашати, звучать фанфари) 
 

1 вед. Слухайте! Слухайте! Слухайте всі! 
В “Ерудит - королівстві” сяють вогні. 
Музика тут залунає і сміх, 
Бал новорічний сьогодні для всіх! 
 

2 вед. Слухайте, слухайте вищий наказ, 
Час веселитись, радіти нам час 
В того, хто викона приписи ці, 
Нині збуваються мрії усі. 
 

1 вед. Хто любить  сміх, жартувати хто вміє, 
Хай завітає в цей зал. 
На свято веселе, на свято прекрасне 
Ми відкриваємо бал! 
 



(танок “Щелкунчик”  “Солдатики и елочные и грушки”  
2 вед. У нас в королівстві  гості поважні 

То ж будьте, шановні, дуже уважні! 
Вітаємо всіх, хто прийшов у цей зал 
Нас цей казковий бал – карнавал. 
 

1 вед. Директора щиро ми вітаєм, 
В Новому році йому ми бажаєм 
Віри, Надії, Світла й Добра 
Родинного щастя й багато тепла! 
 

2 вед. Хай радість квітує у кожному домі 
Вчителям всім щастя та доброї долі.  
  

1 вед. Гімназистам світлі щоб збулися мрії   
Всі ваші бажання, всі ваші надії 
 

2 вед. Хай сонце душу батькам зігріває, 
Ми вам сьогодні бажаєм добра! 
Здоров’я і щастя, і світлих вам днів 
Прекрасних вам доньок, прекрасних синів. 
 

1 вед. А тепер всіх з Новим роком! 
З добрим роком, 
Що ступа непевним кроком. 
І прийшов до нас на свято 
Добрим, щедрим і багатим. 
 
(звучить “Merry Christmas” ) 
 

2 вед. Подивіться всі навколо, 
Як все гарно і чудово 
І хочеться бачить, як радісні гноми 
Ведуть хоровод безкінечний без втоми. 
 
(танок “Белоснежка” – т -к “Гномиків”  
 

1 вед. Всім я хочу повідомити, 
Що володарка Зима, 
Королева Снігова 
Вальс сніжинок нам дарує 
Все від пісні ожива! 
 
(пісня “Вальс сніжинок”, заходить Попелюшка 
)  



Попелюшка  Яка краса! Яка краса! 
Це ж новорічні чудеса! 
Краса оця мене дивує 
Годину нею я любуюсь! 

Принц 
 
 
 
 
 
 
2 вед. 
  

Хто ти, красуне неземна, 
Яка чаруюча краса! 
Хто незнайомка ця прекрасна 
Мабуть, це ангел з неба ясний. 
Дозвольте на танок вас запросити 
І королівства таємниці вам відкрити! 
 
(танок вальс “Desember” ) 
 
Сьогодні не звичайний бал, 
Сьогодні свято Новорічне! 
Ми разом будем святкувати 
Свої бажання замовляти. 
 
(пісня “Три желания” ) 
 

2 вед. РІК Новий – казковий час! 
Хай здивує всіх він вас! 
Рік добра і рік кохання, 
То ж прийміть всі ці вітання. 

 Ромео й Джульєтта завітали на бал 
Коханням зігріти наш карнавал! 
 
(сценка “Ромео і Джульєтта” танок) 

  
2 вед. Карнавал, карнавал 

Танок тут, танок – там! 
Так грими, веселе свято 
Вийся масок шумний рій 
Слідом йде за старим роком 
Рік щасливий, рік новий. 
 
(танок “Попурі Лат-Амер” ) 
(пісня “Буги-вуги” Селютіна К.) 
(танок “Чарльстон”) 
 

1 вед. Рок-н-рол шалений вас вітає 
Танцювати всіх нас спонукає 
 
(пісня “Рок-н-рол”) 
 



Попелюшка  Прекрасний бал! Яке це диво! 
Ялинка і ясні вогні. 
Це справжня казка! Скрізь так красиво 
Бал новорічний до душі мені. 

Паж  Пробач, о мила Попелюшко! Дозволь сказати щось на вушко. 
Поглянь 12:25 
З тобою нам пора тікать. 
 
(Паж і Попелюшка покидають сцену) 
( Новорічна пісня) 
(танок “Крисиное войсько”, “Щелкунчик” ) 
 

Принц  З’явилась й зникла,наче привід, 
Мов новорічна казка-диво 
(Принц показує черевичок) 
З її ось ніжки туфлик цей 
І це мій шанс. Настане день –  
Хай землю всю я обійду 
У ліс казковий попаду, 
Але красуню я знайду. 
 
(Пісня «В новогоднем лесу» ) 
 

1 вед. Хто не чув новин це й досі 
Гості дивні на порозі! 
 

2 вед. То ж лунайте спів, музика 
Щоб в усіх усе збулось 
До нас ідуть Снігуронька і щедрий Дід Мороз. 
 
(пісня “Зимняя песенка” ) 
 
Снігуронька 
Снігуронька я сніжно-біла, 
У мене взимку досить діла. 
Снігом поле я вкриваю 
Для майбутнього врожаю. 
Я іду веселим кроком 
Всіх вітати з Новим роком! 
 
 

Дід Мороз З Новим роком, мої друзі, 
Я усіх вітаю вас 
Щоб і в щасті, і в здоров’ї 
Відтепер ішов Ваш час. 



Хай здійсняться ваші мрії 
Всі у цьому році 
Хай всміхається вам доля 
На кожному році! 
 

Снігуронька  Коли годинник б’є дванадцять, 
І ніжно так дзвенить кришталь 
Сніжинок рій кружляє в танці 
Тоді бажання загадай. 
Найпотаємніше і глибинне, 
Таке, що лине в світлу даль 
Воно здійсниться неодмінно 
Ти тільки віри не втрачай! 
(сценка “Ромео і Джульєтта”) 
 
Снігуронька 
У день цей радісний, щасливий 
Поклін вам,друзі, і привіт. 
Тож не втрачайте ви надії, 
Ми зичим вам щасливих літ! 
 

Дід Мороз У святковий світлий час 
Закружляє щастя вас 
Новий рік прийшов у зал 
Щоб вітать наш карнавал! 
 

Новий рік Я – Новий рік! 
Я зичу сонця і світлих надій. 
Миру і втіхи на кожному кроці 
Щастя, здоров’я у Новому році! 
Привів я на свято цю милу дівчину, 
Вона заблукала в таку хуртовину. 
Туфлик криштальний міцно тримає, 
Принца казкового довго шукає 
. 
(Принц підходить до Попелюшки) 

Принц  Ось так, повірте, в Новий рік збуваються всі мрії. 
Тож ми бажаєм щастя вам 
І не втрачають надії. 
 
(Пісня «На льду» ) 
 

Снігуронька  Нехай незмінним цим словам  
Лунає пісня по долинах. 
І казка в Новорічну ніч 



Із вами буде віч-на-віч. 
 
Дід Мороз 
 
Хай казка й радість зайде в вашу хату! 
Хай буде стіл у вас багатий! 
Ніхто б не плакав наодинці, 
І в кожнім домі на ялинці 
Замерехтіли б  загадкові 
Чарівні вогники казкові 
 
Снігуронька 
Ми хочем щиро привітати 
З веселим Новорічним святом 
Усіх із королівства « Ерудиту» 
Хай добра слава йде по світу! 
 
 
 

Дід Мороз Із  Новим роком! З Новим щастям! 
 Хай завжди в очах іскряться 
Успіх, радість і кохання, 
Хай здійсняться всі бажання 
 
(заключна пісня “К нам идет Новый год”) 
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