
 
 

 

 

Снігуронька 

 
Ведучий: 
В лісі стогне вітер злий, 

І кружляє сніговій, 

Замітає все навколо: 

Ліс і хатку, траву в полі. 

 

З хатки виходить Снігуронька й говорить: 

В цій хатинці я живу 

Із своїм дідусем. 

В хатці холодно у нас, 

Я тепла боюся… 

Хатка біла, наче сніг, 

Пічки в ній немає. 

Вогника боїться дід, 

В ній мороз гуляє. 

Дід Мороз! В тебе я вчуся! 

Я Снігуронькою звуся. 

 

Вам я пісню заспіваю, 

У таночку закружляю. 

А Сніжиночки почують, 

Прилетять – кружляти будуть. 

 

Сніжинки: 

Вітерець нас закружляє, 

В лісі, в полі розкидає, 

Щоб сніжком все затрусити 

Треба добре потрудитись. 

 Вітер, вітер! Дми сильніше! 

 І крутися веселіше! 

 Все навколо укривай –  

 Сніжок білий розсипай!      Куплет повторити 2 рази. 

 

Снігуронька: 



Ви, красунечки-сніжинки, 

Затанцюйте вальс у колі, 

Бо з Дідом Морозом їду 

Я мерщій на свято в школі. 

Дуже гарний подарунок 

Дід Мороз приготував – 

Таємничу важку скриню 

Дітям він налаштував! 

Там чого тільки нема! 

Повна скринечка – до дна! 

Школярі зустрінуть Діда –  

Він на конях в школу їде! 

 

Сніжинки: 

Що ж у скрині тій, скажи? 

 

Снігуронька: 

Не скажу! Це – таємниця! 

Дід Мороз на конях мчиться, 

Дід Мороз закрив цю скриню, 

- Стережи! – сказав, - віднині. 

Ключ від скрині мені дав –  

Зберігати наказав! 

Ключик вам я показала, 

Й на пеньочку, ось, сховала! 

 

Сніжинки: 

Покружляли ми у колі, 

А тепер – з тобою в школу! 

 

Снігуронька: 

Ні, подружки, вам не можна –  

Ви розтанете там. Кожна! 

Наче ви не знаєте, 

Що всі там розтанете! 

 

1-й Заєць: 

Ой, Снігуронько, голубко, 

Глянь – Лисиця вгризла шубку… 

 

2-й Заєць: 

Ох! І я боюсь лисиці! 

Вже вона щоночі сниться! 

 

Разом: 

Нас Лисиця хоче з’їсти –  

Бідних зайчиків загризти! 

 

Снігуронька: 

Ну, Лисиця, ну, злодійка, 

Мабуть, ти не знаєш тільки, 

Що у лісі про всяк час 



Видано такий наказ: 

«Хто поводиться погано, 

Той отримує догану, 

Й на ялинку, що у школі  

Не потрапить він ніколи!» 

 

Лисиця: 

Та нащо мені ялинка? 

Я ж Лисиця – не Сніжинка! 

Мені там відтопчуть лапи 

І мій гарний хвіст кудлатий! 

Краще я залишусь вдома. 

Вам віддячити готова! 

Ви образили Лисицю –  

Хай тепер вам ключик сниться! 

 

Снігуронька: 

Ай-ай-ай, віддай, віддай! 

Почекай ти, не тікай! 

Друзі! Всі мерщій сюди, 

Дочекались ми біди! 

 

Всі разом: 

Що, Снігуронько, з тобою? 

Разом справимось з бідою! 

 

Снігуронька: 

Дід Мороз мені ключ дав, 

Зберігати наказав… 

Зберегти я не зуміла –  

Он, Лисиця ухопила! 

Бачите, уже втекла –  

В ліс наш ключик понесла! 

 

Ведмідь: 

Я ж вам, друзі, говорив, 

Що Лисицю незлюбив! 

Я за хитрощі такі  

Вже нам”яв би їй боки! 

 

1-й Заєць: 

Ти, Снігуронько, не плач! 

Ось тобі від нас калач! 

 

2-й Заєць: 

Ми Лисицю доженемо, 

В неї ключик заберемо! 

 

Снігуронька: 

Білки, Їжаки, Зайчата, 

І, звичайно, Ведмежата! 

В усі сторони спішіть, 



І Лисицю там знайдіть! 

Ось дзвіночки усім вам 

Голосисті зараз дам. 

Хто Лисицю дожене, 

Той дзвонити хай почне! 

 

1-й Заєць: 

Обдивились всі пеньочки, 

Зазирнули під дубочки… 

 

2-й Заєць: 

Подивились у всі нірки, 

Зазирнули у всі дірки… 

 

Ведмідь: 

Ти, Лисице,  не ховайся, 

Ти виходь, звірятам здайся! 

 

Всі: 

Все одно тебе знайдемо 

І наш ключик заберемо! 

 

Лисиця (до залу): 

Ось він – ключик! Ось, дивіться! 

Ох, і хитра я Лисиця! 

Все це вийшло дуже мило –  

Як я звірів надурила! 

Ямку вирию в снігу, 

Вкину ключик! Й ні гу-гу! 

Хто завгодно хай прийде – 

Ключ під снігом не знайде! 

 

1-й Заєць: 

Ось… сліди сюди ведуть… 

І сама лисиця тут! 

 

2-й Заєць 

Друже, важко буде, ох! 

Нам не впоратися вдвох! 

 

1-й Заєць: 

Сором тобі, боягуз! 

Я Лисиці не боюсь! 

Хоч не дуже вже ми сильні, 

А спіймать її повинні! 

 

2-й Заєць: 

Я по правді так скажу, 

Що від страху я дрижу… 

Поясни мені скоріше, 

Як спіймаємо Лисицю? 

 



1-й Заєць: 

В сніг тебе я закатаю, 

Наче бабу снігову. 

Сам сніжечком обтрушуся 

І ялиночку візьму. 

Ми Лисицю перестрінем, 

Не впізнає вона нас 

У дзвіночки ми подзвоним –  

Прибіжать усі до нас!.. 

 

Лисиця: 

Ой, це що за сніговик? 

Який круглий в нього бік! 

Ось ялинка іде пішки! 

Відійду від неї трішки… 

Ой! Спасіть! 

Допоможіть!!! 

Що таке з усіх сторін?! 

І якийсь у лісі дзвін?! 

 

Ведмідь: 

Справа – хап! І зліва – хап! 

Все – не вирвешся із лап! 

Ось, як дам! Я – звір зубастий! 

Вік не будеш більше красти! 

 

Снігуронька: 

Так! А де наш ключ, кажи! 

Швидше ключик покажи! 

 

Лисиця: 

Я не знаю, де ваш ключик, 

І вже досить мене мучить! 

 

1-й Заєць: 

А що в ямку закопала? 

І що снігом закидала? 

 

2-й Заєць: 

Зараз ямку ми розриєм, 

Швидко зробимо це діло! 

А ну, братик, в ямку лізь! 

Ось він ключик!!! Ось!!! Дивись!!! 

 

Снігуронька: 

От Зайці – ви – молодці! 

Ви – хоробрі удальці! 

За хоробрість радо  

Дам вам шоколаду! 

 

Лисиця: 

Ви мене пробачте, 



Я пошуткувала! 

Ключик ваш від скрині 

Зовсім я не крала… 

Ви мене пробачте, 

Я прошу: простіть! 

І з собою в школу 

Ви мене візьміть… 

 

Ведмідь: 

Що, друзі, пробачим? 

Он, як щиро плаче! 

 

Їжак: 

Якщо зробиш так ще раз –  

Не відвертишся від нас! 

 

Снігуронька: 

Ми за ради свята вибачимо Лиску! 

Їдемо на свято – вже початок близько! 

Забирайте подарунки, запрягайте сані! 

В школу їдемо мерщій, всі звірята з нами! 

 

Всі:  
Ми приїхали у гості! Вітаємо з Новим роком всіх дітей та гостей! 

 

Снігуронька: 

Що ми трохи запізнились – не біда! 

З подарунками приїхали сюди! 

 

Ведмідь: 

Вам даруєм шишки 

 І цікаві книжки! 

 

Білка: 

Ми грибки даруємо – 

На суп не пошкодуємо! 

 

Їжак: 

А я  - груші та яблука –  

Ось які чудові! 

 

Лисиця: 

А я рибки наловила – 

Поки бігла – розгубила! 

 

Снігуронька: 

Скоро Дід Мороз прийде, 

Чудо-скриню принесе! 

Мій подарунок – ключик! 

Скриню відкривайте, 

Даруночки виймайте! 

Ну, а поки всі чекаємо, 



Затанцюємо, заспіваємо! 

 

Пісенька звірят: 

Лісові звірята  

Новий рік чекають. 

Веселі друзі 

Всіх дітей вітають. 

З пухнастими Зайчатами  

Ведмеді в круг стають, 

Лисиця з Їжаками –  

Усі танцюють тут. 

У нас ніхто не свариться, 

У мирі всі живемо, 

І ми танцюємо весело 

На святі, на своєму!  

 

 

 

 


