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Сценарій новорічного свята 

 «Як козаки Новий рік врятували» 

(для дітей середнього шкільного віку) 

Автор: 
Ірина Кубрак, 

заступник директора з навчально-виховної роботи 
Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт»  

Бориспільської міської ради Київської області 
 

Мета: розвиток творчих здібностей дітей, створення у дітей почуття єдності, 

вміння мислити і діяти колективно, виховувати почуття гордості за героїв свого 

народу, доброти і справедливості. 

Дійові особи: Снігуронька, Козаки, Солоха, Чорт, Дід Мороз, творчі 

колективи БДЮТ «Дивоцвіт»; 

Декорації до казки: чарівний годинник, стрілочка.   

Обладнання: музичний центр, акустична система, мікрофони, 

мультимедійна система, ноутбук; 

Примітка: Даний сценарій був створений в 2014 році, в час революційних 

подій на Майдані, в Криму та на сході нашої держави. Тому найголовнішим 

завданням було підняття рівня національної свідомості у дітей та підлітків, 

утвердження національного Героя, почуття впевненості в перемозі.  

Хід програми 

І ДІЯ 

(На екрані демонструються картинки зими, Різдва. За участю вихованців 

творчих колективів БДЮТ «Дивоцвіт» розігрується постановка «Різдвяний 

ярмарок». Учасники одягнені в кожушки, шапки, хустки. Лунає гомін натовпу, 

різдвяна музика) 

Дівчинка 1. Стоїть Бориспіль за столицею в долині, 

У козацькій славі, в червоній у калині 

Розповімо, якщо цікавить вас,  

Які пригоди трапились у нас. 



3 
 

Хлопчик 2. У веселий новорічний та різдвяний час 

До нашого ярмарку запрошуємо вас! 

Тут у нас пісні і жарти звідусіль лунають –  

То новорічне свято люди зустрічають. 

Дівчинка 1. Наступає рік здаля, 

Розквітає хай земля! 

Розквітає Україна, 

Мов червоная калина!  

(Хореографічний ансамбль виконує танець «Метелиця». 

Звучить козацька музика. На екрані демонструються кадри з 

мультфільму про козаків (режисер Володимир Дахно). Виходять 3 козаки 

– їх образи, костюми взяті з мультиплікаційного фільму. 

 Танцювальна постановка.) 

Козак 1: Добрий вечір, добрі люди, 

Хай вам щастя доля буде  

і на радість всій родині - нашій неньці Україні. 

Козак 2:З хуртовини, з заметілі ми дійшли таки до цілі.  

Тут ялиночка святкова і лунає рідна мова. 

Козак 3:Познайомимось з народом –  

Скажем браття звідки родом. 

Козак 1:Запорожцями ми звемось і за все, за що візьмемось 

 доведем все до ладу - переможемо біду. 

Козак 2: Що? Не вірите? Та погляньте-но на нас – ми покажем вищий клас. 

Ну що, побратими, покажемо на що здатні справжні нащадки роду 

запорізького… 

(По-черзі показують - хто на що здатен. На перший план виходить дівчинка. 

Музика змінюється.) 

Дівчинка: Хто це мчиться на оленях 

В саночках легких сріблених? 

Хай запалить нам ялинку 
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Й засміється дзвінко-дзвінко 

Дідуся Мороза онучка 

Ну, звісно, це – Снігурочка.  

(Виходить, танцюючи Снігурка. По черзі танцює з козаками.) 

Снігуронька:Вітаю, друзі, вас усіх! 

Хай в залі тут лунає сміх, 

Музика чудова ллється, 

Новий рік гостям сміється.  

З новим роком, дітвора, 

Гучно вигукнем: «Ура!!!» 

(Козаки проводять перекличку в залі. На екрані –новорічний годинник) 

Козак 1: Біжать, летять хвилинки, 

Старого року лине час. 

Козак 2: На небосхилі місяць ясний 

Зійшов і усміхається до нас. 

Снігуронька: Коли годинник в ніч казкову 

Проб'є у дзвін 12 раз. 

І стрілка пробіжить по колу. 

Всі: То рік новий прийде до нас. 

(Козаки виходять) 

Снігуронька: Гей, сніжиночки, до мене. 

Святкувати вже пора! 

Запросіть, нехай приходять 

Мами, тата, дітвора, 

Ви позвіть героїв казок, 

Чарівниць і добрих фей, 

Всіх тварин, птахів, комашок 

І усіх чесних людей. 

(Танець сніжинок. Снігуронька зникає.) 
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ДІЯ ІІ 

(Картинка –ніч, зорі. Звучить таємнича музика. З’являються, крадучись 

Солоха і Чорт.) 

Солоха: Ну, що ж – а нас, як завжди, не запросили… 

Чорт: І не оголосили. 

Солоха: І не привітали 

Чорт: І навіть не впізнали. Чи, може, ви нас, упізнали? 

(Діти відповідають. Солоха і Чорт танцюють жартівливий танок) 

Солоха: Приємно, приємно, що ви нас знаєте. 

Чорт: О, незрівнянна Солохо! Ви як завжди, гарно виглядаєте. 

(піходить все ближче-ближче, улесливо до Солохи.  

На екрані – малюнок з творів М.Гоголя) 

Чорт: Люба Солохо! Дозвольте спитати – що це таке у вас гарне? 

Солоха: Рука! 

Чорт: Ой, яка добра, ой, яка чиста! Ой, яка біла, чудова яка! Люба Солохо! 

Дозвольте спитати – що це таке у вас? 

Солоха: Шия моя… 

Чорт: Ой, таку гарну, таку білу шию Та й зроду-віку не бачив я! Люба 

Солохо! Я хочу запитати – а це що у вас? 

Солоха: Талія… 

Чорт: О, незрівнянна Солохо. В чому секрет вашої неземної краси? 

Солоха: Ви питаєте, чому я так гарно виглядаю ? Бо я роблю спеціальну 

зарядку.  

(«Сучасна зарядка – гра». Під веселу сучасну музику Солоха і діти в залі 

виконують вправи.) 

Солоха: Не можу жити без обману! 

Що б таке зробить погане? 

Я сьогодні мало шкоди наробила, а на свято нас таки не запросили! 

Чорт: Не запросили!!! Ну, начувайтесь! Бійтесь нас, зараз же. Бійтесь!!!  

Що, не боїтесь? Не боїтесь? (Діти кричать) 
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Незрівнянна Солохо – ці діти нас зовсім не бояться. Треба щось 

зробити, щоб свята взагалі не було. 

Солоха: А його і не буде!! 

Чорт: Невже ти щось придумала? 

Солоха: Щось? Це не щось, а геніальна ідея!!! Так, хлопчиків ти береш на 

себе, а я розберуся з дівчатками. 

Чорт: Ага, яка хитренька. Хлопчиків же більше. 

Солоха: Ти що з глузду з’їхав.? Дівчаток більше. 

Чорт: Хлопчиків! 

- Дівчаток! 

- Я кажу хлопчиків. 

- А я дівчаток. 

- Хлопчиків. 

- Дівчаток. 

Давай перевіримо. 

(Гра “Хто голосніший” – по команді у залі кричать спочатку дівчатка, а 

потім хлопчики. І так декілька разів. На екрані в цей час демонструється 

«шумовимірювач») 

Чорт: Що робити будем? 

Солоха: А ти чув, коли наступить Новий рік? 

Чорт: Коли? 

Солоха: Це я тебе запитую, коли? (чорт знизує плечима). 

Солоха: Ех, ти, згадуй… (таємничо) 

Коли годинник в ніч казкову 

Проб’є у дзвін 12 раз, 

І стрілка пробіжить по колу. 

Чорт : То рік новий прийде до нас. 

Солоха: Ну ось. Без стрілочки новорічного свята не буде. 

Чорт: І без дзвоника. Зрозумів. Двічі повторювати не треба 
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(Крадеться до годинника, знімає стрілочку, ховає. Танцювальна постановка 

«Крадіжка». Лунає дзвін годинника. Тікають. Картинка на екрані – 

годинник без стрілочки) 

ДІЯ ІІІ 

(З’являється Снігуронька і Козаки) 

Снігуронька: Ой, що сталося? Біда! 

Хто без нас тут побував? 

Знову нечисті мутять воду, 

Знову затіяли пригоду. 

Любі наші гості, молодці-запорожці. 

Доведеться правду вам сказати –  

Мушу свято наше зупиняти 

Козаки: Це ж чому? 

Снігуронька: Нечиста сила чарівний годинник зіпсувала –  

Стрілочку і дзвін новорічний украла. 

Чи то турки, чи татари – тільки стрілочки не стало. 

Козак 1: З турками битися нам не дивина. 

Татар воювати звикли ми здавна 

Козак 2: І нечиста сила хай дрижить, тремтить. 

У вузол зав’яжемо, в порошок зітремо вмить! 

Козак 3: На шматки зрубаємо й оком не моргнемо 

Тільки дайте час – ми стрілочку знайдемо!! 

Снігуронька: Швидше, друзі обертайтесь. 

З перемогою вертайтесь. 

Вам в бою хай пісня помагає 

Пам’ятайте – весь народ на вас чекає. 

(Розходяться в різні боки. Вокальний ансамбль виконує пісню) 
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ДІЯ ІV 

(На екрані –завірюха, сніг, дерева гнуться. Звучить голос з-за лаштунків) 

Голос: Доки вони розмовляли 

І по темряві блукали, 

Чорт попереду забіг 

І почав трусити сніг. 

Чорт: Я – дуже капосний чортяка, 

Нароблю вам переляку. 

Буду я робить старанно все, щоб вам було погано. 

Хай не ступить на поріг 

В вашу хату Новий рік! 

Кожен час і кожну мить буду шкоду я робить! 

(Звучить музика заметілі.  

З’являються козаки, які кружляють серед заметілі) 

Козак 1: Побратими, подивіться, як на дворі темно! 

І нема зірок на небі, дуже неприємно! 

Козак 2. Бач, якась нечиста сила снігом очі затрусила! 

Де Олекса, де Артем? По-одинці пропадем! 

Козак 3: Тай мороз який тріщить - ще замерзнемо умить. 

Щоб зігритись спосіб маю-танцем холод ми здолаєм 

(Хореографічний ансамбль виконує жвавий танець) 

ДІЯ V 

Солоха: Ось наливне яблучко – подивимось, 

Що там в світі робиться. 

2 притопа, 3 прискока 

Ей, всевидячеє око збільши у 12 раз 

Все, що бачиш навкруг нас. 

(На екрані крутиться «чарівне» яблучко) 

Солоха: Так, запорожці з заметілі вибрались. І не замерзли. Треба пускати в 

хід важку артилерію. (свистить) 
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(Хореографічний ансамбль танцює танець розбійників, чортенят. На екрані 

танцюють мультиплікаційні розбійники. Виходять козаки, сміються) 

Козак 1: Чим хотіли здивувати? Чим скажіть – оцим ля-ля? 

Як що хочете ви знати – так танцює і маля. 

Це не танець, це не хіт! 

Ось погляньте, як танцює український славний рід 

(Хореографічний ансамбль танцює український танець. На екрані – 

українські мотиви) 

Козак 2: А тепер нечиста сила ще й пісню послухай. 

(Вокальний колектив виконує запальну українську пісню) 

Козаки: Що злякались? Поховались? Давайте виходьте – будемо змагатись. 

Козак 1: Та де ви є? Де поділися? А ну, браття, погляньте ось там, а я тут 

подивлюся.  

(Спускаються в зал до дітей) 

ДІЯ VІ 

(Вбігає Чорт, метушиться, панікує) 

Чорт: Ой, ой, ой.. що робити, що робити? Вони ж нас цей…побідють, 

побідять…переможуть!!! 

Солоха: Так, без паніки! 

Чорт: Незрівнянна Солоха! Давай віддамо їм стрілку. І дзвоник. І все на світі 

їм віддамо, щоб вони нас відпустили і хвоста не накрутили. 

Солоха: Ти боїшся! Ех, слабак! Ось випій чарівний настій – станеш дужий і 

хоробрий, як лев. 

(Солоха чаклує. На екрані – чари, дим. Загадкова музика.) 

Солоха: Я варю, варю, чаклую – дивний напій я готую.  

З мухоморів, жаби трішки, попіл, мед, сороконіжки, 

Крильце мухи, ніжка зайця, хліба черствого окрайчик. 

Волосину відірву і сміливця я зроблю. 

(Звучить музика з кінофільму «Термінатор. Судний день .Слабенький Чорт 

перетворюється у Силача.) 
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Чорт: Оце діло, оце діло – тепер я битись можу сміло. 

(Ходить, хизуючись, як силач) 

Хто тут хоче нас здолати і стрілочку відняти? 

(Козаки з-залу свистять і піднімаються на сцену) 

Козак 2: Ах ось, де ти, нечиста сила - думаєш перехитрила? Ну що, будем 

битись чи відразу вуха вам повідкручуємо? А-ну, віддавайте 

стрілочку негайно! 

Солоха: Ми викликаєм вас на бій – тому готуйтеся мерщій. 

(Звучить спортивна мелодія. Козаки здивовані, та робити нічого-

готуються. Козак Артем проводить бокс.  

Картинка на екрані – глядачі вболівають.) 

Артем: В правому кутку ринга – Чоррр-тяка! 

(Чорт виходить на бій під смішну музику) 

В лівому кутку ринга – Козак Роман! 

(Роман виходить на бій під українську музику) 

Цікаво, хто ж кого переможе? Раунд 1. Бокс! 

(Солоха проносить табличку.Чорт і Козак розігрують сценку «Бокс») 

Чорт: Ну що, будемо битися чи миритися? 

Козак Роман: Ха – ха, а ти що вже злякався? Звісно битись. 

Чорт: Ах так ? 

Роман: А ти думав? (б’ються) 

Солоха: Діти, давайте вболівати за наших гравців! 

(Діти в залі підтримують гравців. Боксери втомлюються.) 

Солоха: Що таке ? Переможця не має? Діти, хто ж переміг? 

(Діти кричать. Роман перемагає, радіє, піднімаючи руки. Козаки 

обіймаються.) 

Солоха: А ти, козаче, не хитруй – а зі мною потанцюй 

Хто кого перетанцює, перемогу подарую. 

(Солоха танцює з козаками сучасний танець.) 
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Козак 3: Так хто ж виграв, діти? Давайте проголосуємо. Хто вважає, що 

перемогла Солоха – підніміть руки.  

Козак 2: А хто вважає, що перемогли Козаки? 

(Діти кричать) 

Хто –козаки? Чи нечиста сила?   

Солоха: Ще раз - козаки? Нечиста сила.? 

Козаки: Молодці, діти. А тепер давайте затанцюємо всі разом.  

(Герої і діти в залі танцюють флеш моб – всі повторюють танцювальні 

рухи. Солоха і Чорт втомлюються.) 

Солоха і Чорт: Ой, награлись, ой втомились, 

Аж голови розболілись. 

З дітьми добре в ігри грали, та, здається ми –програли… 

Козаки:От, зізнались. Правильно зробили, бо немає проти козаків сильнішої 

сили. 

Солоха і Чорт: Ось візьміть, ось стрілка ваша. 

До годинника чіпляєм. 

Свято ваше повертаєм.  

(Повертають стрілочку. На екрані – годинник показує майже 12 годину. 

Дзвенять дзвони.) 

Козак 2: Запорізькі козаки – всім відомі мастаки. 

Ми прийшли не воювати-нині будем святкувати. 

Свято-справа то велика 

Час вже і мороза кликать. 

Козак 1: Небо горить самоцвітами зірковими, 

Незабаром годинник 12 проб’є… 

Засніженими простором, степами морозними 

До людей Новий рік іде. 

Козак 3: Давайте разом кликати Діда Мороза і Снігурку. 

(Кличуть Діда Морозаі Снігурку. ) 

Дід Мороз: Вітаю всіх –дорослих і малечу! 
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Усім-усім дарунки я несу! 

У новорічний щедрий добрий вечір 

Вам подарую радість і красу 

Снігуронька: Хай буде завжди злагода в родині,  

Хліб на столі і совість у душі, 

Хай буде щастя в кожного віднині,  

Бо ж ми свої в цім світі, не чужі. 

Козаки: Із новим роком ми всіх вас вітаєм! 

Здоров’я вам, щасливих мирних днів! 

Хай вашу долю завжди осяває 

Блакитне небо й золото ланів. 

Солоха і Чорт: У новорічну ніч чудову забудьте все лихе і зле, 

І посміхніться знову й знову і все погане хай мене. 

Дід Мороз: Даруйте всім тепло і ласку, 

І весело хай буде вам, 

Любіть усіх, як діти казку,  

І насолоджуйтесь життям. 

Всі: З Новим роком!!! 
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ДОДАТКИ 
Додаток А 

 

У веселий новорічний час, до нашого ярмарку запрошуємо Вас! 

 

«Вищий клас» від козаків 
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Додаток Б 

 

Розквітає Україна мов червона калина 

 

Танець Снігуроньки з козаками 



16 
 

Додаток В 

 

Чорт і Солоха 

 

Танцюють маленькі «солохи» 
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Додаток Г 

 

Козаки серед заметілі 

 

Змагання між козаками і нечистю 
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Додаток Д 

 

Немає сильнішої сили, ніж вірна козацька дружба 

 

Новорічні вітання від героїв свят 


