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Під музику діти заходять до музичного залу.
Ведуча.

Ведуча.
(звертає увагу
на ялинку)

Ведуча.

Ліза –Кіса.

Зачаровує зима
Білими сніжинками.
Зачаровує зима
Білими стежинками.
Ми по білому сніжку
Ніжками тупочемо.
Привітати любу Зиму
Дуже – дуже хочемо.
Пісня «Пісня про зиму»
(Музика і слова Ж. Калюжної)

На ялинці іграшок багато,
Під ялинкою – корзиночка для свята!
А у ній маленькі рукавички,
Це дарунок принесли синички.
Їх швиденько ми вдягати навчимося,
І до потяга святкового зберемося.
Рукавички є, а потяга нема,
То ж танцюй весела дітвора.
Танок з рукавичками
(Слова невідомого автора, озвуч. О. Кієнко)
Гарно всі ми танцювали,
З рукавичками кружляли.
І настав вже мабуть час,
Запитати діти в вас:
Де наш потяг новорічний?
Він яскравий і не звичний,
Може Ліза - Кіса знає?
Вона всім попомагає.
На ширмі з’являється Ліза –Кіса
Ліза – Кіса я маленька,
в мене суконька гарненька.
Я усім допомагаю,
Бо свята всі полюбляю.

Шлях й до потяга знайду,
Радо й вам допоможу.
Ви ж всі пісеньку співайте,
І ялинку привітайте.
Ведуча.
Може треба цю ялинку,
Гарну милу веселинку
Швидко – швидко запалити
Вогники всі засвітити?
Ну – ж бо, разом: один, два, три,
Ти, ялиночко, гори.
Діти повторюють слова за вихователем. Запалюються вогники.
Ведуча.
Гарно в нас ялиночка
вогниками сяє.
І маленьких діточок,
В коло всіх збирає.
«Ось ялиночка яка»
(Музика і слова Ж.Калюжної)
Подивіться на ялинку,
На ялинку – веселинку.
Там є загадка маленька,
Для дітей вона легенька.
Ведуча.
До ялинки підійду,
Зараз загадку знайду.
«Хто блищить немов сніжинки,
Це малесенькі……………..» (Іскринки)
І вони таночок знають,
Хай іскриночки засяють.
Танок Іскринок
(Музика А.Євтод’євої, слова В.Литовченко, озв.О.Вдовиченко)
Ліза –Кіса.

Ведуча.

Ліза –Кіса.

Що ж, дівчатка наші – диво!
І танцюють всі грайливо.
Аля потяга ж нема,
Може щось не знаю я?
До ялинки підійдіть,
Гномика на ній знайдіть.
Він все знає, точно все,
Потяг швидко він знайде.

Дякую тобі, мала,
Але гномика – нема (здивовано).
Ой, так точно, що немає…
Схованки він полюбляє! (роздивляється)
Я скажу: один, два , три,
Гномики до нас ідіть.
З кульками ви потанцюйте,
Та навколо всіх здивуйте.
Я ж за потягом рушаю…
Бо вже часу ми не маєм.
Танок із кульками (озв. О. Вдовиченко)
Діти сідають на місця. Починаються дзвони.
Дітки, дзвоники дзвенять,
Гості вже до нас спішать.
Це ж наш любий Дід Мороз,
Він знайшов наш паровоз!
Під музику Дід Мороз заїжджає з паровозиком.
Чух – чух – чух, чух – чух – чух,
Вірний напрям, вірний рух.
Дітки, ви нас всі шукали,
У віконця заглядали,
Добрий день, мої малята,
Час продовжувати свято –
То ж співайте ви пісні,
В новорічні світлі дні.
Пісня «Дід Мороз»
(сл..та муз. Т. Михайлової)

Ведуча.
(підходе до ялинки)
Ліза –Кіса.

Ведуча.

Паравозик

Дід Мороз.

Ти, дідусь, відпочивай,
Посох свій в руках тримай.
Час нам віршики читати,
Щоб веселим було свято.
(2-3 віршика на розсуд вихователя)
Паравозик
Ваші віршики на диво,
Всі красиві, ніжні, милі.
Але досить відпочивати,
Час у ігри всім пограти.
Гра «Паровозик»
(М.Басова, переклад В.Литовченко, озв. О. Вдовиченко)
Ведуча.

Ех, чудові малюки,
Як пушиночки легкі.
Паровозик покручу,
Всім даруночки знайду.
Новий рік всі полюбляють,
І даруночки чекають.
Кручу – верчу,
Даруночки отримати хочу!
Дід Мороз посохом «чаклує». Паровозик «кружляє»,
зупиняється і з вагончика дістають подаруночок.
Подивіться ось вони,
Подарунки чарівні.

Дід Мороз.

Ведуча.

*Шановні колеги!!! В сценарії використано не мій матеріал (але дуже гарний і
вартий уваги). Будь ласка, звертайтеся до авторів, або замінюйте на власний. Я
не свій матеріал НЕ ПЕРЕСИЛАЮ і НЕ ПРОДАЮ!!! Сподіваюсь на розуміння.
Гарної Вам підготовки та вдалих свят, які приносять справжні чудеса в кожну
оселю.
З повагою Тетяна Михайлова.

