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Сценарій новорічного вечора з танцями для середньої  школи 

(Святково прибраний зал. У центрі — новорічна ялинка. Звучить музика. Біля ялинки 

з’являються ведучі). 

Ведучий 

На порозі Рік Новий, 

Сміх і жарти, все до речі. 

Кришталю застільний дзенькіт… 

Добрий день! 

Ведучий 

Добрий день! 

Вітаємо всіх, хто прийшов у цей зал. 

На святковий новорічний карнавал. 

Ведучий 

Більше жартів, більше сміху 

Дозволяється у нас, 

Всі танцюйте, веселіться. 

Бо прийшов для цього час. 

Ведучий 

Сьогодні весело у нас. 

Ми Новий рік стрічаєм. 

Усіх, хто в залі є в цей час, 

Ми гаряче вітаєм. 

(Новорічна музична пауза). 

Ведучий 

А яке є то свято без Снігуроньки і Діда Мороза? 

(Вбігає шкільна Капосниця). 

Капосниця 

Чого галасуєте? Кого кличете? Діда Мороза? Чого ви його завжди запрошуєте 

на свято, а мене ніколи? А я сама прийшла. Не буде у вас Діда Мороза. 

Ведучий 

Ой, хто ж це до нас завітав? Щось я не пригадую, щоб ми таку гостю 

запрошували. Вибачте, але хто Ви, добродійко, будете? Як сюди потрапили? 

Капосниця 

Чи в тебе, любий, всі вдома? Ти не знаєш, хто я?! 

Ведучий 

Ні, не пригадую. 
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Капосниця 

Перша красуня нашої школи. Переможниця конкурсу «Капосниця-20__». 

Ведучий 

Тільки різних капосниць у нас на святі не вистачало! 

Капосниця 

Я не різна, а одна з найкращих. І приходжу завжди без всяких запрошень. А що 

тут стільки народу зібралось? Може, роздають гуманітарну допомогу? Та вже 

годі теревені розводити. Не буде у вас Нового року! Я вже про це потурбуюся. 

Ведучий 

Вибачте нас, шановна Копосниця, якщо ми вас запросимо на свято ви 

відпустите Діда Мороза. 

Капосниця 

Ну-ну-ну-ну…Звичайно!!!! Я навіть привітання з Новим роком підготувала! 

Новий рік іде до вас і дає такий наказ, 

Щоб бабло на вас напало, і весь рік ні відступало, 

Ще й торбиночка добра цілий рік у вас була. 

А кохання як зірок величезний мішок, 

Щоб здоров’я було в хаті, щоб ви всі були багаті.  

(У зал заходить Дід Мороз). 

Дід Мороз 

По всьому світу я ходив. 

Багато бачив всяких див. 

Ще в цьому домі не бував. 

Вас з Новим роком не вітав, 

А не вітав я вас тому, 

Що загубив Снігуроньку свою. 

А ви не бачили її? А де ж це вона? 

Залишила мені записку, що пішла до якогось Кардена, який рекомендує 

парфумерію від «Оріфлейм». О, це, часом, не її голос чути? 

Ведучий 

Та не хвилюйтеся Дідусю. Вона хоче виглядати на сьогоднішньому святі дуже 

гарно, тому й запізнюється, адже це так властиво юним леді. А щоб ми з вами 

не нудьгували, тож давайте запросимо до нашої оселі посівальників. 

  



3 
 

1. Ми йшли на вогник 

До цієї хати, 

Не хотіли добрих людей 

На шляху минати. 

Доброго дня вам. 

2. З новим роком вас вітаєм, 

Щастя радості бажаєм. 

Щоб родило у вас в полі, 

Щоб всього було в стодолі, 

На щастя, на здоров’я, на Новий Рік! 

3. Я маленька панночка, 

Як у саду фіалочка, 

Раненько встаю, 

Оченята протираю 

Зі святом поздоровляю! 

4. Ой, на небі зоря сходить, 

А у полі жито родить. 

А у школі ростуть діти, 

Ростуть діти, наче квіти, 

Здорові, щасливі, 

Як жито на ниві. 

Щедрий вечір, добрий вечір! 

5. Щедрий вечір, щедрівочка, 

Прилетіла ластівочка 

Та почала щебетати 

І директора вітати. 

Вам здоров’я ми бажаєм, 

Хай над вами сонце сяє! 

Щоб у цьому домі 

Щебетали завжди діти, 

Щоб вони вас поважали  

І як матір, шанували. 

6.Щедрий вечір, щедрівочка, 

Прилетіла ластівочка, 

Вчителів усіх вітає, 

Щастя й радості бажає. 

Ви для нас – мов сонце світ, 

Тож прийміть від нас палкий привіт. 

І бажання найщиріші! 

З новим роком вас вітаєм, 

Всім здоров’я вам бажаєм! 
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Ведучий 

Спритність, точність і надійність 

Розвиває гра у нас, 

Для нудьги і сумування 

Вибирайте інший час. 

Ведучий 

Запрошуємо вас до гри «Утримай сніжинку». (4 учасники) 

Звучить музика. 

Снігуронька 

(Іде і співає, пісня «Дін-дон». Дзвенить дзвіночком.) 

Ой, дідусю, де це ти блукав? 

Вже прийшов на новорічний вечір, 

А мене не почекав? 

Дід Мороз 

Я чекав тебе давно, 

А тебе все не було. 

Ось тепер ми всіх разом 

Привітаємо гуртом. 

Снігуронька 

Добрий вечір, любі друзі, з Новим Роком вас, з новим щастям! 

Дід Мороз 

Віє на дворі снігова пороша, 

Свято новорічне чарівне й хороше. 

Вітання  ми з друзями вам посилаємо, 

Ось що сьогодні ми вам побажаємо. 

Снігуронька 

Той, хто родився, щоб веселився! 

Дід Мороз 

Хто посварився, щоб помирився! 

Снігуронька 

А хто сподівався, нехай би діждався! 

Дід Мороз 

Хто часто трудився, тим щоб гордився! 

Снігуронька 

Рік зустрічаєш і промовляєш перші два слова. 
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Дід Мороз 

Будьте щасливі! 

Снігуронька 

Будьте здорові! 

(Звучить вальс. Дід Мороз запрошує Снігуроньку на вальс. Всі танцюють). 

Снігуронька 

Кажуть, що під Новий рік 

Все, що нам бажається, 

Що задумав ще торік, 

Завжди все збувається. 

Пісня «Це новий рік» 

Ведучий 

Всі співають, веселяться, 

Не вгава веселий сміх 

Через те, у нас свято, 

Що за свято? Новий рік! 

Ведучий 

Пропонує ще погратися і провести конкурс «Близнюків» (2 пари по два 

чоловіка) Завдання: зашнурувати черевика, скласти у коробку та зав’язати 

стрічкою. 

Слідуючий конкурс «Святкове меню» (дві команди по 5 чоловік). Потрібно 

обрати капітана, який обирає букви для своєї команди. Завдання: скласти меню 

зі страв які починаються на обрані букви. Виграє команда яка склала найбільше 

страв та оригінальніше підійшла до конкурсу. 

(Мелодія для конкурсів) 

 (Чути удари гонга). 

Ведучий 

Вже удари гонга срібно б’ють в цей час, 

Досягають кожного двора. 

Отже, — рік старий іде від нас, 

Отже, —року Новому— Ура! 

Снігуронька 

Ось і прийшла пора прощання! 

Дід Мороз 

З Новим роком, любі друзі! 

З Новим Роком, з добрим роком. 
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Хай на крилах лине час! 

Снігуронька 

Хай же буде з кожним роком 

Більше радощів у вас! 

Всі 

Щасливого Нового року! 

Пісня «Новий рік летить по світу» 


