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ДІЯ ПЕРША
КАРТИНА ПЕРША
Звучить чарівна музика, і на авансцені
з’являються два ГЕРОЛЬДА з сурмами. Вони
оголошують початок Новорічного святкового
карнавалу.
1-Й ГЕРОЛЬД Слухайте! Слухайте! Святковий
наказ!!
2-Й ГЕРОЛЬД Карнавал розпочинається зараз, в
цей час!
1-Й ГЕРОЛЬД. Буде відзначатися Новорічне
свято!
2-Й ГЕРОЛЬД
багатий!

Веселий маскарад жартами

1-Й ГЕРОЛЬД. Всі, хто мають на собі Новорічні
маски.
2-Й ГЕРОЛЬД. Запрошуємо Вас до нашої казки1
( ЗВУЧИТЬ ПІСНЯ- « ВЕСЕЛИЙ КАРНАВАЛ» )
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І на авансцені то з’являються, то зникають герої
різних казок, кружляючи в хороводі.
Вже красується ялинка,
Дід Мороз чекає Вас,
На годиннику хвилинки
Відбивають року час.
Бал зібрав гостей багато.
Сяє вогниками зал,
І запрошує на свято
Наш веселий карнавал!
Тут улюблені герої
Кінофільмів і казок,
Навіть з Бабою Ягою
Хтось подався у танок.
Кіт в чоботях, Попелюшка,
Буратіно і П’єро
Всім дарують хлопавки –
Буде дуже ВЕСЕЛО!
Бурундук пішов з Козою
Танцювати краков’як,
Навіть Дід Мороз не встояв,
Закружляв із Шапокляк!
За ялинкою, в куточку
Заховався Карабас,
І слідкує, і пильнує,
За ляльками він весь час!
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А Снігуронька цукерки
І солодощів мішок
Подарує всім, хто піде
В хоровод або в танок!
З Новим роком всіх вітає,
Щастя зичить і добра,
І як завжди поспішає
Дати дітям все сповна!
( Герольди зникають і, на авансцені з’являється
Чародійка Карамбос. . Це стара жінка з клюкою.
Вона одягнена в зимовий український одяг)
ЧАРОДІЙКА КАРАМБОС ( до залу)
Ви чули? Казковий карнавал зараз розпочнеться!
Ха! А мене туди не запросили… Нічого, ми ще
повоюємо! Я маю дуже чудовий план, як завадити
новорічному святу…
( Співає)
Я – Чародійка Карамбос ,
Яку давно забули,
А ви, звичайно, діти, теж
Про мене ще не чули!
Я маю план,
Чудовий план
Як святу заважати,
Зроблю хаос я на балу
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І декого перетворю,
Не зможуть Їх впізнати!
В морозиво їм покладу
Чарівне зілля і ха-ха!
Дам трохи скуштувати!
Ха-ха-ха-ха!
А ще, я напущу хвороби на всіх гостей !
На допомогу покличу своїх друзів – Вірус і
Інфекцію!
Гей! Інфекції, мікроби,
Вірус, нежить і хвороби!
Треба святу запобігти,
Всіх у залі заразити!
Не почнеться в казці бал,
Новорічний карнавал!
( З’являються Вірус і Інфекція. Вигляд у них
кумедний)
ВІРУС І ІНФЕКЦІЯ ( Співають)
І танцюють)
Скарлатина і ангіна,
Свинка і бронхіт,
Можуть свято зіпсувати
Грип і дифтерит!
Ми напустимо мікроби
На балу у зал,
Атакують всіх хвороби –
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Згине карнавал!
( Разом співають)
Захворіє Дід Мороз,
Попадуть мікроби в ніс,
І на свято не потрапить,
Не залишить ліс!
І не буде теж на святі
Доброї Снігурки,
Не отримають малята
Гарні подарунки!
( Розбігаються)
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КАРТИНА ДРУГА
На авансцені з’являється Дівчина.
Це Катруся, яка теж хоче потрапити на бал, але у
неї нема маски та карнавального вбрання.

ДІВЧИНА. Ой! Ви чули, діти? Зараз тут
розпочинається святковий бал-маскарад. Мені теж
хочеться туди попасти. ( Замислюється) Але у
мене немає карнавального вбрання! Що робити?
( Співає) Чарівне свято - рік Новий!
Земля, хвилюючись , чекає,
І проводжаючи старий,
Всім щастя у житті бажає!
Я маю теж своє бажання,
Скажу відверто, любі діти,
Що хочу друзів чесних, вірних,
На карнавалі тут зустріти!
( До залу)
Ви згодні зі мною, малята, що дуже добре, коли у
вас є вірні друзі?
Звичайно!
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Раптом чути звуки музики, або мелодійний
передзвін, і на авансцені з’являється ФЕЯ. В руках
вона тримає чарівну паличку.
ФЕЯ. Чую, чую, що ти дуже хочеш потрапити на
новорічний карнавал! Але у тебе, як я бачу, немає
ні маски, ні карнавального вбрання...Чому?
ДІВЧИНА. Так! Я не встигла придбати його…
Але, хто ви така?
ФЕЯ. А ти не здогадуєшся?
ДІВЧИНА. Ви-Фея із казки про Попелюшку,?
ФЕЯ. (Сміється) Так-так! Я Фея! Фея Зими, бо ще
є ФЕЇ літа, осені і весни.
(Співає) Я Фея-чарівниця,
Холодної зими цариця,
В ніч Новорічну поспішаю,
До тих, хто дуже забажає!
Змахну я палицею й враз Здійсниться мрія в той же час!
Здійсниться мрія в той же час!
ДІВЧИНА. Ой, як чудово!
ФЕЯ. Я знаю, що ти добра дівчина. Але допоможу
тобі потрапити на карнавал тоді, коли згадаєш
три добрих вчинки, які ти зробила за рік.
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ДІВЧИНА. (Замислюється) Три добри вчинки...
Я згадала! Курча від кішки врятувала!
А потім... дідусеві влітку в садочку поливала
квітки!
Бабусі весь бур’ян в городі, я прополола...
ФЕЯ. Годі, годі! Ти робила це, тому що у тебе
добре і чисте серце. Ти підеш на бал , і я зроблю
тебе Принцесою.
Але з тобою на карнавалі можуть трапитися
незвичайні речі. Бо на карнавал потрапили і
недобрі герої казок Тоді клич мене на допомогу,
або мого брата Мороза!
Фея звела паличку і промовила:
«Палиця чарівна
Мрії здійсни,
З Дівчини Катрусі
Принцесу створи!»
Світло замерехтіло. І все закружляло, І вмить Дівчинка перетворилася у Принцесу.
ДІВЧИНА. Ой, дякую, Вам добра Фея! Тепер я
можу їхати на карнавал?
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ФЕЯ. А ти вже на карнавалі! Озирнись, і ти
побачиш це.
( І дійсно, в час, коли мерехтіло світло, завіса
розчинилася, і перед глядачами виник зал)
КАРТИНА ТРЕТЯ
Звучить музика, і на сцені то з’являються, то
зникають,
герої різних казок, вони танцюють парами,
сміються, граються з хлопавками і серпантином.
ФЕЯ йде, а на сцені з’являються Бурундучки.
( Вони схвильовані)
ДІВЧИНА. Які гарні Бурундучки!
знайомитися! Мене звати Катрусею…

Давайте

БУРУНДУЧКИ. А нас… Ні…. ПринцесоКатрусю, будь обережною! Не довіряй маскам і
карнавальним костюмам, бо за ними можуть
ховатися зли і підступні особи…
( Співають)
Новорічне дивне свято
Таємницями багате!
І не кожен тут впізнає,
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Що за маскою він має,
Хто ховається від вас,
Бурундук чи Карамбос.
Навіть пугало дітей,
Злий, жадібний Бармалей,
Може бути тут у залі
На казковім карнавалі!
( Бурундучки втікають)
ДІВЧИНА. Оце так! Ну, дійсно! Я теж не
принцеса… Це ж маскарад!
(Звучить музика, дівчинка співає)
Яке чудове свято!
Таке старе і святе!
Новий рік!
Канікули різдвяні,
Ялиночки духмяні—
В Новий рік!
Приходить в північ рівно
Це свято дуже дивне—
Новий рік!
Дарує всім надію,
Що
Всі здійсняться мрії,
В Новий рік!
( Раптом вбігає Принц)
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ПРИНЦ. Нарешті я знайшов Вас, мила
Попелюшка! Чому ви мене соромитесь?
Я знаю все про вас… Не тікайте від мене… Я
втомився шукаючи Вас…
ДІВЧИНА. Ви мене плутаєте. Я не Попелюшка!
ПРИНЦ. ( Падає на коліно і цілує руку Дівчині)
Ні, ні, моя красуне! Я знаю, що на карнавалі всі
ховаються під масками, але я впізнав тебе!
Це ти, моя Попелюшко!
( Раптом на сцені з’являються в масках Чародійка
Карам бос і Вірус з Інфекцією.
Вони пробігають у танці, Вірус щось шепоче на
вухо Карамбос, та гучно сміється. Вони ,
танцюючи, зникають, а на сцену вбігає Кіт у
Чоботях із шпагою. Він бачить Принца на колінах
І Дівчину , одягнену у Принцесу.
КІТ у ЧОБОТТЯХ. Відійди від Принцеси з моєї
казки.! Ця – дівчина-Принцеса, і вона наречена
мого хазяїна!
ПРИНЦ. Що ти кажеш? Це моя наречена
Попелюшка!
КІТ у ЧОБОТТЯХ( кидає Принцу рукавичку )
Яка ще Попелюшка!? Готуйся до поєдинку!
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Принц і Кіт у Чоботях починають битися на
шпагах.
Вбігає П’єро. Бачить Дівчину. Кидається до неї.
П’ЄРО. Мальвіно! Нарешті я Вас знайшов! Моя
люба Мальвіно! Біжимо звідси… Я вас врятую від
підступної чародійки Карамбос і злого Карабаса
Барабаса.. Я бачив їх. Вони тут , в цьому залі.
Біжимо!Артемон чекає нас !
( Чути гавкання пуделя Артемона)
Хапає Дівчину за руку і тягне за собою. Принц і
Кіт у Чоботях бачать і підбігають до П‘єро. Кожен
починає тягти Дівчину в свій бік.
Підіймається галас.
Вбігає Буратіно.
БУРАТІНО. Що тут трапилося? Залиште цю
дівчину! Хіба ви не бачите, що вона не з ваших
казок?
ВСІ ( Разом) Як не… А хто ж вона?
БУРАТІНО. Невже П’єро ти не бачиш, що це не
Мальвіна? Невже ти не пам’ятаєш, що волосся у
Мальвині блакитне. І ви, Принце, разом з Котом
почали бійку не розібравшись…
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Я підслухав зараз розмову Чародійки Карамбос ,
Віруса і Інфекції. . Мені здається, що вони
причетні до зникнення Ваших героїнь. А ось де і
як вони заховані нам треба розпізнати!
( Співає)
Я сміливий, я кмітливий,
Тату Карла син!
Звати мене Бу-ра-ті-но!
Я знайомий всім!
Серце добре і відважне маю я
І розумна дерев’яна
Голова моя!
ПЄРО. (Співає і витирає сльози)
Зникла Мальвіна, наречена моя,
Серце до сліз болить,
Де ти, кохана, плачу я,
Не знаю, що далі робить!
КІТ у ЧОБОТТЯХ.(Співає)
Шпага гостра у мене є,
І відвага в бою!
Кара злодія не мине!
Слово честі даю!
РАЗОМ ( Співають)
Ми нашу дружбу крізь часи
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Пронесемо!
Бо наш девіз -« Один за всіх
і всі за одного!»
( Розбігаються крім Дівчини і П’єро)
П’єро сідає на стілець, або на край сцени і витирає
сльози.
Дівчина теж сідає поруч.
ДІВЧИНА.
Чому ти такий сумний? Чому не
шукаєш свою наречену Мальвіну?…
ПЄРО Справа в тому, що я бачив тут злу
Чародійку Карамбос
! Я боюсь, що вона
зачарувала мою любу Мальвіну…
ДІВЧИНА. Не бійся! У тебе є багато друзів.
Дивись, як допомагає тобі твій вірний товариш –
Буратіно. Але й ти не сиди склавши руки… Давай
пошукаємо твою наречену разом!
П’єрo (Підіймається) Давай!
ДІЯ ДРУГА
КАРТИНА ЧЕТВЕРТА
( Тільки встигли вони піднятися, як на сцену
вбігають Чародійка Карамбос з Вірусом і
Інфекцією Дівчина і П’єро ховаються за
ялинкою)
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КАРАМБОС . Як чудово ми обдурили усіх!
Морозиво, яке я дала з’їсти Мальвині, Принцесі, і
Попелюшці мало . зачароване зілля… Ха-ха-ха!
Вони перетворилися..( Шепоче на вухо Вірусу)
…. Ха-ха-ха! Нехай впізнають, де вони
ховаються, під якою маскою !

РАЗОМ Співають)
Нам радісно і весело пакості робити!
Про них не здогадаються
Навіть в залі діти!
А Бурундучків
Заставимо мовчати,
Ніхто не дізнається,
Де дівчата!
( Танцюючи зникають)
(З-за ялинки виходять П’єрo i Дівчинка)
ДІВЧИНА. Ти зрозумів?
Чуєш?
Карамбос
заховала наших дівчаток під якимось масками …
…А-а-а-пчхи!
П’ЄРО. ( Замислився)
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Тільки під якими? Ось запитання? А-а-а-пчхи!
Пробач! Мабуть, застудився…
ДІВЧИНА (До залу) Діти, а ви здогадалися, під
якими масками заховали вони Попелюшку,
Мальвіну і Принцесу? Га? Треба знайти Буратіно,
Принца і Кота у Чоботях. І розповісти їм про те,
що ми почули. А-а-а-пчхи! Я теж! Застудилася!
Що з нами? ( Убігають)
(З’являється Фея Зими.)
ФЕЯ. Так! Я бачу
недобрі витівки злої і
підступної Карамбос і її друзів Віруса і Інфекції.
Треба негайно щось робити, доки не захворіють
всі гості.
Як ви гадаєте, діти, що треба зробити, щоб
допомогти героям нашої казки. Чим зміцнити їх
організм? Правильно! Вітамінами! Зараз ми їх
покличемо!
Фея змахує паличкою, і на сцені з’являються
ВІТАМІНИ А В С.
ВІТАМІН А (Співає)
Хочеш зір ти добрий мати,
« А» повинен ти приймати.
Каротини містить він,
Цей багатий вітамін!
В моркві, в перці, в овочах,
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І в салатах, і в борщах!
ВІТАМІН « В» ( Співає)
Не хворіти, довго жити,
Маєш з «В» завжди дружити.
Соки, фрукти і супи,
Каші теж тут до душі!
ВІТАМІН «С» ( співає)
А щоб добре вчитися,
Й вирости скоріше,
Треба їсти овочів і фруктів більше!
Від бронхіту, ОРЗ,
Вітаміни АВС,
Захистять вас взимку
Лимон і аскорбінка!
РАЗОМ ( Співають)
Відповідний бій дамо
Вірусам,мікробам.
І на свято
Не пустимо
Нежить і хвороби!
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На сцені то з’являються, то зникають пари, які
кружляють у танку. Звучить музика. Пари
кружляють у серпантині і конфетті. Весело
навкруги. Але вони теж починають чихати і
смеркатися. Між ними з’являються Вітаміни АВС
і дають їм скуштувати аскорбінку. І полівітаміни.
Вбігає Буратіно.
БУРАТІНО. ( До пар, які танцюють) Ви не
бачили Мальвину і Попелюшку?
А-а-п-чхи!
( Пари сміються і продовжують танцювати)
(Буратіно біжить геть, а з іншого боку вбігає Кіт у
чоботях)
КІТ у ЧОБОТТЯХ ( До пар , які танцюють) Ви не
бачили Попелюшку і Принцесу? А-а-а-пчхи!
( Пари теж сміються ,Кіт у Чоботях тікає)
( Вбігає Принц. І теж звертається до танцюючих
пар )
ПРИНЦ. Ви не бачили моєї Попелюшки? А-аапчхи!
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( Пари, сміючись, продовжують танцювати)
Нарешті з обох боків сцени вбігають Принц,
Буратіно, Кіт у Чоботях, Дівчина і П’єрo, і не
бачачи один одного, зіткнувшись, падають у різні
боки.
ДІВЧИНА. Нарешті ми вас знайшли! Ми знаємо,
де заховані дівчата!
П’ЄРО. Маски… Вони заховані під різними
масками..!
БУРАТІНО. Під масками?
Чародійка Карамбос - дала дівчатам морозиво
з чародійним зіллям , і вони перетворилися у …
П’ЄРО. А в кого ми не дізналися!
КІТ У ЧОБОТТЯХ. Тут на балу багато різних
масок… Треба впізнати.
На сцену вбігає Коза, з криком « Рятуйте, за мною
Вовк женеться !» Вона бігає поміж наших героїв.
П’єрo ( До Кози) А ти не Мальвіно,
КОЗА Ой, Ні!
БУРАТІНО. Звичайно ні… Мальвина хоробра
дівчина, а це просто Коза.
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КОЗА Якби ви побачили страшного великого
Вовка ви теж злякалися б.
( Коза тікає)
( Вбігає Вовк)
ВОВК. Козу не бачили?
ПРИНЦ. А навіщо вона тобі?
ВОВК. Полякати, пошуткувати захотів… А ви
чого такі сумні?
П’ЄРО. А ти не Мальвина?
ВОВК. ( Сміється) Я – Мальвина? Ха-ха-ха-ха!
ДІВЧИНА Не смійся! Під масками КАРАМБОС
заховала Мальвину, Попелюшку і Принцесу. Ось
ми їх і шукаємо.
ВОВК. Як це вона заховала?
П’ЄРО. Дала скоштувати отруєне морозиво.
ВОВК. Ха-ха-ха! Всі вони з’їли однакове
морозиво.. Ось і однакові , мабуть, маски у них! (
убігає)
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БУРАТІНО. А Вовк звичайно правий! Хто у нас
під однаковими масками? ( До залу)
Діти, ви бачили, щоб хтось був під однаковими
масками?
( В Залі крики чути «Бурундучки»)
БУРАТІНО. Так, звичайно Бурундучки! Треба їх
негайно відшукати!
( Всі біжать геть)
На сцені з’являються КАРАМБОС і ВІРУС з
ІНФЕКЦІЄЮ. Вони стурбовані.
КАРАБОС. Щось музика не грає і всі кудись
побігли…
ВІРУС. Треба довідатись, що там трапилося!
Раптом вбігають вітаміни АВС і починають бити
своїми шпагами Вірус і Інфекцію. Піднявся хаос
З’явилась Фея Зими, подула на них, і вони зникли.
На сцені з’являються Бурундучки..
1-Й БУРУНДУЧОК. Невже ми залишимося
Бурундучками?
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2-Й БУРУНДУЧОК. На всякі чарівні справи є
також управи!
3-Й БУРУНДУЧОК. А хто ж нам допоможе?
На сцені з’являються друзі - Дівчина, Принц,
Буратіно, П’єрo, Кіт у Чоботях.
ДІВЧИНА. Звичайно Фея! Покличемо її.
ВСІ ( Разом) Фея! Фея! Фея!

ФЕЯ. Я вас чую. І, звичайно, допоможу… (
змахує чарівною паличкою і промовляє)
Чари злої Карамбос
Відійдіть!
Бурундучків у дівчаток
Перетворіть!
( Світло замерехтіло і всі побачили на сцені
Попелюшку , Мальвіну і Принцесу))
ФЕЯ. А ви, ( показує на Карамбос , Вірус і
Інфекцію) більше ніколи не заважайте веселитися
в це чудове новорічне свято! Геть! Геть з балу!(
Карамбос з Вірусами і Інфекцією закружляли
швидко-швидко і зникли.) А зараз , діти, треба
нарешті свято новорічне зустріти… Але кого нам
не достає на карнавалі?
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( Всі разом.) Діда Мороза і Снігурочки!
ФЕЯ. ( Співає) Діти, хто іде до вас
В Новий рік, в зимовий час?
Снігом сипле повні жмені,
На дороги і оселі,
І морозить навкруги
Землю, ріки і ставки!
Дуже швидко поспішає,
В Новорічну ніч влітає,
У димар або в кватирку,
Входить в двері або в хвіртку,
З подарунками в торбині
Він поблизу тут і нині!
Це, звичайно, Дід Мороз!
Він прийшов до вас, малята,
З Новим роком привітати,
Побажати щастя вам,
Але як завжди не сам!
З ним Снігуронька прийшла,
Щось в торбині принесла,
Буде з Вами грати,
І пісні співати!
( З’являються Дід Мороз І Снігуронька)
ДІД МОРОЗ.( Співає) Добрий день! Привіт усім!
Хто зібрався в залі цім…
Ми приїхали до Вас,
Дорогі малята,
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В Новий рік, в зимовий час,
Зі святом привітати!
СНІГУРОНЬКА ( Співає)
Готували цілий рік
Дітям всім дарунки_
ДІД МОРОЗ (
Співає)
Торбу повну я привіз
Солодощів пакунки!
СНІГУРОНЬКА. ( Співає)
Ну. А ви приготували,
Хлопці і дівчата,
Танці, віршики, пісні,
Нам сюрприз до свята?
ДІД МОРОЗ ( Співає)
Бачу, бачу, що готові,
Ви нам розказати
Новорічні віршики ,
Пісні заспівати.
СНІГУРОНЬКА ( Співає)
І ялиночка зелена,
Пишна і яскрава,
Теж чекає хоровод
Пісень і забав!
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ДІД МОРОЗ ( Співає) Так давайте, любі діти,
Ми її запалимо,
За руки візьмемося,
В танці закружляємо!
( Дід Мороз підіймає свій чарівний посох, стукає
їм і промовляє)
Барвистими вогнями ялиночка засяй В веселім
хороводі з нами закружляй,
І Свято Новорічне зустрічай! Зустрічай!
ВСІ( Співають разом із залом і танцюють)
Як добре, що канікули,
Зимові є у нас!
Від школи відпочити
Ми можемо в цей час!
Канікули, канікули,
Ялиночки рясні,
Розваги , Ігри, витівки,
Як у чарівнім сні!
Ми разом Бабу зліпимо
На дворі Снігову,
І з гірки покататися
Я… з друзями змогу!
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Ялиночки в кімнатах
Готові вже до свята!
Ліхтариками сяють,
Новий рік чекають!
Так давайте, діти,
Закружляємо!
Затанцюємо
Під зеленою
Ми красунею!
Разом пісеньку заспіваємо,
І зі святом усіх
Привітаємо!
КІНЕЦЬ
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