Сценарій
Новорічної подорожі
для старшокласників

Підготувала
Заступник директора з ВР
Люхчанської ЗОШ І-ІІІ ст.
Василець С.О.

(В подорожі беруть участь учні 10 та 11 класів, які розміщуються на 2-х
стилізованих кораблях. До подорожі класи готують гру з глядачами, хоровод та
художній номер)
1-й ведучий: Добрий вечір, шановні пані та панове!
2-й ведучий: Здрастуйте, дорогі гості!
1-й ведучий: Ми раді вітати вас на Новорічному вогнику 201_!
2-й ведучий: Новий рік — це одне з найулюбленіших свят людей всієї планети. Він
пов'язаний з надіями на краще в наступаючому році, з очікуванням виконання
найзаповітніших бажань.
1-й ведучий: Ми сподіваємося, що саме сьогодні ми зможемо хоч на якусь
малесеньку частинку здійснити одне із ваших бажань, адже, я думаю, більшість із вас
мріють побувати закордоном.
2-й ведучий: Тому давайте забудемо про всі негаразди і поринемо у чарівну подорож
різними країнами нашої планети!
1-й ведучий: Подорожуватимемо ми двома кораблями!
2-й ведучий: Головною умовою нашої сьогоднішньої подорожі є ваш хороший
настрій і щирі посмішки!
1-й ведучий: Екіпаж корабля 10-го класу, ви готові до подорожі?! Щось ви не дружно
відповідаєте! А ну давайте повернемося обличчям один до одного і поцілуємо один
одного в щічку! На рахунок 1,2,3! Почали!
(Звучить весела музика і всі цілують один одного в щічку)
2-й ведучий: Давайте ще раз перевіримо: чи готові ви до плавання?!
1-й ведучий: Екіпаж корабля 11-го класу, а ви готові до подорожі?! Щось і ви не
дружно відповідаєте! Ану поверніться обличчям один до одного і поцілуйте один
одного в щічку! На рахунок 1,2,3! Почали!
2-й ведучий: Ось тепер ми уже можемо вирушати в подорож, але ж за нашою
українською традицією головними героями цього чудового свята є хто????
1-й ведучий: А давайте погукаємо їх так, як ви це робили, коли були на першому
новорічному святі у школі і ще щиро вірили у те, що Дід Мороз існує!
2-й ведучий: Щось нема наших гостей. Можливо через те, що у нас тут зовсім не
весело? Що ж нам придумати??? А давайте потанцюємо! Можливо вони почують
запальну музику і прийдуть до нас веселитися?
Танець каченят
Дід Мороз. Дай вам, Боже, в добрий час,
Щоб добро гостило в вас!
Щоб багато всього було,
Щоб життя ваше цвіло.
Сієм, вієм, посіваєм,
З Новим роком вас вітаєм!
Снігуронька. Хай рік Новий у нашу школу
Принесе добра доволі,
Повно сонця, повно сміху
Всім на радість і на втіху.
Від душі прийміть вітання
І найкращі побажання:
У здоров’ї жити всім –
І великим, і малим!

Дід Мороз. Хай здійсняться ваші мрії
Всі у цьому році,
Хай всміхається вам доля
На кожному кроці!
Щоб у щасті і здоров’ї
Відтепер ішов ваш час
З Новим роком, любі друзі!
Ми вітаєм усіх вас!
1-й ведучий: Ось тепер можна і відправлятися в подорож!
(звучить італійська мелодія)
2-й ведучий: Як ви уже зрозуміли нас гостинно зустрічає Італія.
1-й ведучий: Ой, не дуже гостинно вони нас зустрічають, адже для того, аби ми
змогли висадитися на береги цієї країни вони вимагають від нас новорічного вітання.
2-й ведучий: Та для нас це не проблема, адже екіпаж корабля 10-го класу вітає усіх
італійців піснею «Новорічна», зустрічайте!!!
1-й ведучий: Італійці на Новий рік не лише смачно їдять та багато танцюють. Рівно о
дванадцятій годині ночі усі жителі Італії відчиняють вікна і починають викидати на
вулицю старі речі.
2-й ведучий: Це може бути поламаний стілець, стара куртка або навіть шафа! Італійці
вважать, що на Новий рік просто необхідно позбутися речей, які вже віджили своє та
добре слугували хазяям.
1-й ведучий: Надзвичайно пощастило: за традицією до них на свято Нового року
приходить не один, а декілька добрих чарівників.
2-й ведучий: 24 грудня малюків відвідує Баббо Натале - місцевий Дід Мороз, потім
прилітає старенька відьмочка Бефана, яка розносить дітям різноманітні солодощі.
Вона літає на мітлі від будинку до будинку з великим мішком цукерок та наповнює
ними панчохи, що діти підвішують до новорічної ялинки. Ось тільки якщо хлопчик
чи дівчинка погано поводились, Баббо Натале не прийде до них, а відьмочка Бефана
подарує чорну вуглинку.
Снігуронька. А давайте ми проведемо конкурс для своїх відмочок Бефен.
Дід Мороз. Для участі у конкурсі нам потрібно по 3 відьмочки з кожного екіпажу.
(проводиться конкурс з відрами і мітлами)
1-й ведучий: Також для італійців дуже важливо, кого вони зустрінуть першим у
новому році. Тож гуляючи італійськими вулицями, радійте, якщо вам трапиться
старенький дідусь - ця зустріч принесе щастя у майбутньому.
2-й ведучий: Давайте покажемо, як розважаються у нас в Україні. Запрошуємо екіпаж
корабля 11- го класу провести гру із усіма присутніми.
1-й ведучий: Ще раз подякуємо Італії і подаруємо їм запальний хоровод екіпажу 10го класу
2-й ведучий: Швиденько займаємо свої місця. І поки ми пливемо давайте поспіваємо.
(Дід Мороз із Снігуронько проводять конкурс «Переспівка». Після закінчення
конкурсу звучить східна музика)
1-й ведучий: Так гарно співали, що й не помітили, як прибули до В’єтнаму.
2-й ведучий: Але і тут нас просять представитися, тому запрошуємо екіпаж корабля
11-го класу привітати усіх присутніх та подарувати їм свої новорічні вітання. (номер
11-го класу)
1-й ведучий: Новий рік у В'єтнамі - це цілий тиждень гарного настрою і щирих

безтурботних веселощів.
2-й ведучий: Неодмінним аксесуаром Нового року є граблі, декоровані
різноманітними дорогими прикрасами. Саме ними в новорічну ніч “загрібають
щастя”.
(Дід Мороз і Снігуронька проводять гру в сніжки із загрібання «щастя» граблями)
1-й ведучий: Ще тут поширені різдвяні ярмарки, на яких можна придбати не тільки
одяг, продукти, начиння, прикраси й подарунки, але навіть... мрії, надії й щастя. Не
бійтеся, вам не продадуть повітря, повне обіцянок і запевнень, а, наприклад, даруму дерев’яну (або з пап’є- маше) ляльку з буддійського пантеону. Або хамаюмі затуплені стріли з білим пір’ям, якими виганяють злих парфумів, і такара-буне кораблики з рисом і сімома богами,які сидять на палубі і символізують благополуччя
й удачу.
2-й ведучий: Давайте подякуємо в’єтнамцям за гостинний прийом, тому запрошуємо
екіпаж корабля 10-го класу провести гру з усіма присутніми.
1-й ведучий: Швиденько займаємо свої місця. І прямуємо далі.
(Звучить мелодія Японії)
2-й ведучий: Ось ми уже і на берегах Японії
1-й ведучий: Японія - країна, що знаходиться далеко в Тихому океані. Там, як і у
всьому світі, люди страшенно люблять Новий рік і святкують його по своєму.
Японські дітлахи зустрічають свято у новому яскравому одязі та обов'язково кладуть
собі під подушку картинку з зображенням кораблика, в якому пливуть сім чарівників,
що несуть новорічне щастя.
2-й ведучий: Таку знайому нам ялинку в японській оселі можна зустріти вкрай рідко.
Японці прикрашають свій дім гілками бамбуку, сливи та сосни. А на особливе
новорічне деревце замість блискучих іграшок вішають кульки, зроблені з рису.
Новорічна вечеря проходить в Японії дуже серйозно. Ніхто не слухає музику, не
співає і не танцює, навіть не бавиться хлопавками - кожен сидить мовчки та
розмірковує над тим, що чекає на нього у новому році. Проте у момент настання
власне Нового року усі японці раптом починають сміятися.
1-й ведучий: Вони сміються довго і голосно, адже впевнені, що новорічний сміх
подарує їм гарний настрій у наступному році. Замість бою годинника опівночі японці
чують бій металевих дзвонів, що лине з усіх храмів країни. Японці вірять, що з
останнім звуком дзвону зникають усі проблеми. Коли це відбувається, люди виходять
зі своїх осель і йдуть дарувати один одному подарунки та зустрічати сімох богів
щастя, які зі сходом сонця мають відвідати Японію на своєму чарівному човні.
(Дід Мороз і Снігуронька проводять конкурс ораторів)
2-й ведучий: Давайте ми покажемо японцям як розважаються у нас. (Хоровод
«Лавата»)
1-й ведучий: Ще раз подякуємо Японії і мандруємо далі.
2-й ведучий: Ось ми уже і на берегах Швеції.
Для того, аби висадитися на берегах цієї країни вони просять для них заспівати, тому
запрошуємо артистів екіпажу 10-го класу (пісня «Цей Новий рік»)
1-й ведучий: У Швеції в це свято б’ють об двері будинків старий посуд. Той, хто
почує за своїми дверима дзенькіт розбитого посуду, неодмінно запросить жартівників
у будинок і почастує чимсь смачним. Чим більше черепків біля дверей, тим більш
щасливим буде Новий рік.
2-й ведучий: Але найбільш несподіваними подарунками можна вважати вирізані з

льоду фігурки моржів і білих ведмедів, які дарують один одному ескімоси Гренландії.
Оскільки в Гренландії навіть улітку холодно, як у нас на Новий рік, крижані
подарунки досить довговічні.
(Дід Мороз і Снігуронька проводять конкурс «Найоригінальнші сніжинка»)
1-й ведучий: Шведи традиційно дарують один одному саморобні свічки. Такий
подарунок обумовлений тим, що в розпал зими на Полярному колі темніє рано, а
світло символізує дружбу, гостинність, веселощі.
2-й ведучий: У шведських будинках, де є діти, святкування Нового року починається
з того, що татусі виходять виносити сміття, а повертаються в образі Юля Томтена
(шведського Діда Мороза). Коли годинники б’ють північ, шведи кидають серпантин,
грають на сопілках, а Юль Томтен починає дарувати подарунки. Так, під загальні
веселощі, Новий рік вступає на землю Швеції.
1-й ведучий: Ще раз подякуємо Швеції і подаруємо їм запальний хоровод екіпажу 11го класу
2-й ведучий: Швиденько займаємо свої місця і вирушаємо далі.
1-й ведучий: Ось ми і в Іспанії . Але і тут нас просять представитися, тому
запрошуємо екіпаж корабля 11-го класу привітати усіх присутніх та подарувати
запальний танець
2-й ведучий: В Іспанії за традицією жителі виходять на вулицю й відправляються на
центральну площу їсти виноград. У Мадриді - до Сонячної Брами, у Барселоні - на
Головну площу, у Севільї - на площу Іспанії.
1-й ведучий: У Мадриді жителі іспанської столиці під бій курантів з’їдають
дванадцять виноградних ягід. Кожна виноградинка - за один із дванадцяти
прийдешніх місяців.
2-й ведучий: При цьому не можна, брати великі ягоди з безліччю кісточок: є
небезпека того, що не встигнеш їх виплюнути. Але й “дамські пальчики”, які зовсім
без кісточок, їсти не заведено: будуть вважати тюхтієм. Виноград їдять на голодний
шлунок, а на вечерю їдять індичину або баранину.
1-й ведучий: У новорічну ніч не подають улюблений іспанцями суп із часнику:
вважається, що запах часнику може налякати Новий рік і надовго забезпечить
поганий настрій.
2-й ведучий: Зате солодку халву-туррон наприкінці грудня готують усюди, додаючи
родзинки, горіхи, шоколад - вважається, що все це є запорукою благополуччя в
новому році.
1-й ведучий: Також, на Новий рік іспанці перегороджують вулиці парканами,
ставлять капкани й пастки, неначе для полювання. Вважається, що в цей час по
вулицях гуляє нечиста сила і краще переловити її в старому році, щоб вона не
перебралася в новий.
(Дід Мороз і Снігуронька проводять конкурс «Хто швидше з ’їсть лимона»)
2-й ведучий: Давайте подякуємо іспанцям за гостинний прийом і наостанок всі разом
повеселимося в запальному хороводі (Хоровод )
1-й ведучий: Швиденько займаємо свої місця. І прямуємо далі.
2-й ведучий: Ось ми уже і на берегах Великої Британії
1-й ведучий: У Великій Британії напередодні Нового року в будинках має панувати
зразковий лад, а всі борги, що накопичились за рік, сплачені.
2-й ведучий: З настанням опівночі господар будинку широко відчиняє двері, щоб
старий рік пішов, а новий заходив до оселі.

1-й ведучий: Потім двері і вікна зачиняються і з цієї миті чекають першого гостя. Від
того, хто першим переступить поріг будинку, залежить чи щаститиме в наступному
році.
2-й ведучий: Ще одне правило для гостя - принести із собою для господарів корж,
віскі і маленький шматочок вугілля, який треба кинути в камін і побажати, щоб
вогонь сімейного затишку палав вічно.
(Дід Мороз і Снігуронька проводять конкурс новорічних привітань)
1-й ведучий: Ось і закінчилася наша новорічна подорож і нам уже час повертатися
додому.
2-й ведучий: Оскільки дорога до України буде довгою, давайте влаштуємо собі
дискотеку.
(Дискотека)
1-й ведучий: Нарешті ми на рідній землі. Як кажуть в народі, в гостях добре, але
вдома краще!
2-й ведучий: Ми ще раз вітаємо усіх із наступаючим Новим 201_ роком!
1-й ведучий: Дай Боже Вам любові і тепла,
Добра в сім'ї і затишку в оселі,
2-й ведучий: Щоб щастя світла музика текла
В Різдвяні свята, щедрі і веселі!
1-й ведучий: Хай здійснює бажання рік Новий,
Хай ваше підприємство процвітає,
2-й ведучий: З чудовим святом, радості і мрій
Ми щиро і сердечно Вас вітаєм!
Снігуронька. Хай буде Новий Рік
Схожий на диво,
Щоб кожен день жилося радісно й щасливо!
Щоб здійснилися задуми і мрії,
І щастям повнились надії!
Дід Мороз. Хай Новий рік з добром до Вас прийде,
Здоров’я, сміх і радість принесе,
Різдво з колядою хай завітає,
Щастям безмежним Вас благословляє!
1-й ведучий: З Новим роком!
2-й ведучий: З Новим щастям!

