
Сценарій новорічного свята для учнів молодших класів 

«ГРІНЧ ВИКРАДАЧ РІЗДВА» 

Звучить мелодія № 1 

Ведуча: Вітаю вас гості, вітаю вас друзі 

Сьогодні на вас чекає незвична -  

Пригода казкова й новорічна, 

Тож всідайтесь зручненько, будь ласка 

Розпочинається захоплююча казка….. 

Таємнича мелодія №2 

1. Не дуже далеко, а зовсім близенько 

Ні високо в горах, ні в долині низенько 

2. А десь між полями і десь між лісами 

Розташувалась чудова країна 

Музика голосніше 

1. Країна та (ви вже мабуть здогадались) 

Школа 11 ось так називалась 

2. Жили в ній лиш добрі і ввічливі діти, 

Що вміють дружити і вміють радіти, 

1. Що разом в навчанні  і разом в роботі 

І в радості  разом, і разом в турботі 

2. Й усі , як один, і веселі, і чемні 

Поглянеш на них – і аж серцю приємно – 

Під мелодію вибігають діти. Веселяться. Грають в сніжки. 

1. Здраствуй, Август! 

2. Привіт, Маркус! Уже пахне Різдвом 

3. Здоров, веселих Новорічних свят! 

4. В повітрі вже витає дух Різдва 

5. З наступаючим! 

Діти грають в сніжки 

1. Ану лови! 

2. Міняю позицію! 

3. Атакуй зліва! 

4. У мене найшвидші ковзани…… 

 

 



1. Так у школі чудово! Це усім нам відомо! 

А вже в пору святкову  - настрій веселий, бадьорий  

Всіх зачаровує знову! 

Мелодія Грінча    

2. А поруч в печері на високій горі 

Зелений і заздрісний Грінч проживав  

1. Він друзів не мав, проживав самісенький - сам 

Бо він спілкуватись ні с ким не любив 

2. Країна шкільна його дратувала 

І спати спокійно йому не давала 

1. Ненавидів він святкові ці дні! 

Новий Рік і Різдво дратувало його як слід. 

Сидить спиною до глядачів. Дзвенить будильник. Роздратовано підтягується.  

Верещить  

Г: МІНЬЙОНЕ! МІНЬЙОооооНЕ! 

Міньйон виносить зубну щітку і гребінець. Встає робить зарядку. Чистить зуби. 

Г.:  Міцний прес - стимулює прогрес! Міньйоне!  О-о-о, ти вже тут жовток!!! Я вже 

зголоднів, зараз би слона з їв!  

Міньйон виносить тарілку. Грінч сідає за стіл. Відкриває тарілку, а там пусто. 

Г: Бульйоне, це що за задрипана кухня? Ні-ні-ні! Цього просто не може бути! Як це не має 

продуктів? Як це закінчилася вся їжа? Що? Куди дівалася печінка тріски, де банки 

лососевої ікри, де весь запас італійської пасти???  Ооооо. Я ж робив заготівлі, щоб 

вистачило ну мінімум до січня місяця! Невже я все з їв, коли мене брали нерви?)! 

М: Можливо? Потрібно йти за продуктами 

Г: Ні ні ні ні ні! Не хочу! Не можу! Не піду я в шкільну їдальню! Особливо зараз, перед 

самим новииим, ноовиимм роком. 

Ну гаразд! Але врахуй! Для мене це буде просто туртурою. Кожен крок я робитиму 

з відразою. Ходімо зі мною. 

Грінч, Міньйон із корзиною, одягають шарф та шапку і вирушають в дорогу. 

1. Так, Грінч ненавидів Різдво 

І, загалом, Святки в цілом 

2. А звідки в нього це було 

Не втямки нікому  

1. Чи м язи крутило йому на погоду? 

 Чи взути нема  що для снігу та льоду? 



2. Чи вставав не з тієї ноги він щодня? 

Та серце його було втричі дрібніше… 

І злість вирувала у ньому гучніше 

Г.: Затям собі, Міньоне, о цій порі усі діти  неймовірно добрі та лагідні і в цьому вся 

їхня підлість. Тож даю тобі дозвіл кусати, штовхати будь-кого, хто підкотиться до нас із 

привітними словами.  

Звучить весела різдвяна мелодія 

Конкурс з іграшками 

  Виходять на передній план учні , дарують подарунки, вітають один одного зі святом 

Грінч закриває вуха, проходить крізь натовп але раптом зіштовхується з дівчинкою 

Сінді-Лі 

С-Л: Обережно! Лишенька! Де мій лист подівся? 

Г.: Та що це з тобою? Ти не дивишся куди  йдеш? Я такий непомітний?! 

С-Л: Вибачте, що збила вас! Розумієте, це щось важливе. Ви не бачили мій лист? 

Г.: Ти тільки поглянь, Міньйоне! Ось типова натура «знахабнілої» учениці. Нічого крім  

моє, моя, мій, мені, мій лист... 

С.Л: Та ви ж нічого не знаєте. Це ж не просто якийсь там лист. Це НАЙВАЖЛИВИЙ лист 

в моєму житті. 

Г.: Та що ти не кажеш?! (руки в боки). Зацікавила.. Якась дрібнота 24 грудня казиться і 

божеволіє через втрачений надзвичайно важливий лист (перекривляє С Л). Мабуть там 

всередині список твоїх шалених вимог до Санти? 

С.Л.: Це не вимоги! Це, швидше бажання. А я бажаю де-чого страшенно, страшенно 

важливого! 

Г.: Нащо ж слати лист? Якщо це справді страшенно важливо - скажи йому прямо в очі. 

Уппсссс!!!!.......!Але ж ніхто ще не зустрічав справжнього Санта Клауса... М-м-м.. Мої 

співчуття. Ходімо , жовток. Нам , справді, ніколи вести пусті балачки! 

С.Л : Бувай, грубіяне! 

Сінді Лу знаходить листи і біжить грати з дітьми 

Тим часом на сцені з’являються діти. Грають в гру або співають пісню 

Г.: Ось знову ці жахливі гамірливі діти і вчителі щось понапридумали. Знову мені спокою не 

буде. Підійду поближче, гляну, що там у них. Ні, мені зовсім не цікаво. Я так, одним оком 

гляну. Що? Невже? Знову? О, ніііііі. Тільки не це. У них там знову новорічне свято! 

1. Так, найбільше його дратувала пора 

Яку дуже любить шкільна дітвора 

2. Чекають її і не день і не два 



Всю школу чудово вони прикрашають  

і свято  у гості всі учні чекають 

1. А Грінч у цей час іще більше сердився 

І дітям усе зіпсувати грозився! 

2. Ненавидить так він Різдво й Новий рік 

Що вкрав би його, аби тільки зміг 

Г: Фу, як я не люблю всі ці новорічні свята. Адже я щоразу залишаюся без подарунків. Та 

цього разу все буде по-іншому. Все зіпсую! Викраду-викраду! І тоді ніякого свята, ніякого 

шуму, ніяких веселощів і подарунків. Розійдуться всі по домівках, і будуть там носами 

хлюпати. Так з чого почати? Бульйоне бачиш оооон ту Різдвяну зірку? Її треба непомітно 

зняти. Зрозумів завдання?  Тихіше ти, криворукий жовток!  

М. Я не жовток, я Міньйон! 

Г: Та хай, хоч так!!! Знімай швидше, бо зараз помітять нас! 

Музичка №  

Г: Ну от, була зірочка й нема. Ха-ха. Тепер треба з подарунками щось придумати. Їх тут 

багато, самому не впоратись. Будеш сам все нести! Зрозумів!  

Г: Ану Хапай всі подарунки і ховай чим подалі звідси. Нема подарунків – нема свята! 

Тільки гарненько їх заховай, а то дітиська ці, вони ж розумні, ще відшукають! 

 (Збирає подарунки в мішок) 

Музика тривожна №  

1. Не стало дарунків, не стало різдвяної зірки 

А діти ж на свято прийдуть за хвилинку 

А може вже й свята самого не буде 

2. І замість веселощів – сльози усюди? 

Так , Грінч нам у школі  накоїв біди 

Чекайте, вже діти усі йдуть сюди 

Дитина – Що сталося? Куди це різдвяна зірка наша подівалася?  

С-Л – Без неї ми не запалимо ялинки і це означає, що Санта не прийде на свято, а в мене 

така важлива справа для нього? 

Дитина – Яка ще важлива справа? 

Дитина – Ти хочеш попросити айфон 13? 

Дитина – Чи круті віртуальні окуляри? 

С-Л – Та ви що! Звичайно ні! Мені усього цього не потрібно! 

Дитина – Тоді що?  

Дитина - Що може бути важливіше новенького айфончика? 



С-Л – Ну, це дуже особисте. Але вам я розповім, бо ви мої найближчі друзі! Це стосується 

моєї мами. Цілими днями вона працює, а ввечері доглядає за моїми братами-близнюками. 

Вона дуже втомлюється, звісно, цього не показує. Але я знаю їй дуже-дуже важко! І я 

вирішила, що допомогти мамі зможе тільки Санта! 

Дитина – Солідне бажання! А я равлика просила в нього! 

Дитина – Агов! Друзі, ви дещо забули! Як же до нас потрапить Санта, якщо різдвяної 

зірки не має? Як нам тепер святкувати? 

Дитина -  Все, пропав новий рік.  

Сідають, журяться 

Грінч: так ось, що це за зірка така! То ж без неї свята не буде. У мене злющий план! 

Потрібно її так заховати, щоб її ніхто не знайшов!  

Міньйон: ваша жахливосте, може мені її з’їсти? 

Грінч: послухай, шиньйоне… 

Міньйон: я не шиньйон, я – Міньйон! 

Грінч: хай йому грець! Хай так! Скажи мені: вона схожа на банан? Ні! Тому не верзи 

дурниці! 

Дитина 2 – Хто ж таке наробив?  

Грінч – Ха-ха, ну що - подарунків немає,  то й настрій новорічний зникає? Ха-ха. Так вам 

і треба! Самі винні, показилися з тим Новим роком. Співають, танцюють, сміються. 

Розвели гармидер!  Ні сну, ні спокою з  вами! Все. Всі по домівках, свята не бу-де! 

Дитина – То це ти наше свято украв? 

Грінч – Я , а хто ж іще! І не шукайте - не знайдете. Я  і зірку і подарунки далеко-далеко 

звідси заніс, за тридев’ять земель. Щоб надійно було. 

Дитина 2 - Ану , віддавай негайно!  

Грінч – Ти подиви, яке мале , а таке сміливе.  Ха-ха! Насмішив!  Ну гаразд, якщо 

знайдете, в якій країні я даруночки ваші заховав, так і бути – поверну назад. Але, ви все 

одно їх не знайдете. Так що – чао! Я - спати, а ви додому – плакати! 

1. Грінч радісно й скоро додому подався 

Він тиші і спокою вже сподівався 

2. Бо свята немає, і діти сумні 

Не зможуть його повернути вони. 

Дитина. Що ж робити? Як нам свято повернути? 

Дитина 2. Я знаю! Треба попросити допомоги у годинникаря. Він керує часом і допоможе 

нам швиденько облетіти весь світ і знайти, де Грінч Новий рік заховав. 

 



1. Ні, Грінче, ти помилився 

Ніхто з дітлахів плакать не заходився 

2. Вони навпаки вже придумали план 

Як свято повернути, що ти в них украв 

Музика Годинника 

1. До володаря часу у гості пішли 

Й про Грінчеві пакості розповіли 

Годинник - Не журіться любі мої, допоможу вам як зможу. Ось вам чарівні сніжинки, що 

в часі перемістять вас за хвилинку. В подорож по часових поясах відправитись ви, 

забувши про страх. 

Грінч – Ну наївні, думають це так просто. Та перша небезпека і вони розбіжаться як миші. 

Не вдасться їм Грінча лихого перехитрити. 

Музика 

1. А діти тим часом вже в першій країні 

Що за океаном глибоким і синім 

1. Попали в країну дітлахи дивовижну 

Яка лише мріє про зимоньку сніжну 

2. Тут східні красуні їх зустрічають 

І дивним таночком своїм всіх вітають 

Танець східних красунь 

Дитина – Які ж ви гарні! 

Дитина – Як гарно танцюєте! 

Дитина – так-так хлопці! Не забуваємо, чого ми тут! 

Дитина – О! Східні красуні! Ви раптово не зустрічали вкрадене новорічне свято?  

Красуня- На жаль, ми не бачили новорічного дива! 

Красуня - Ні, Грінч подарунки не тут заховав 

Ніхто із місцевих їх не зустрічав 

Красуня – Та ви не засмучуйтеся, подорожуйте надалі. Саме в цей час новорічні дива 

допомагають 

С-Л - Так вкрадене свято тут не знайдемо 

Дитина - А може його нам знайти і не вдасться? 

Дитина - І буде для Грінча то радість і щастя? 

Засмучено виходять зі сцена 

Грінч. А що я казав! Не зможуть, здадуться. Замерзнуть в дорозі і повернуться додому ні 

з чим!!! А без зірки і подарунків яке може бути свято? Правильно! Ніякого.  Але, щось 



мені без цієї дітлашні аж нудно стало. Хм, дивно…. Чим би це розважитись? Може 

самому потанцювати? Ой, що я верзу? Я  - і танцювати! Ще й самому! Ні, самому не 

годиться, треба щоб усі танцювали, тоді і я  у юрбі загублюсь. Ану, давайте, всі вставайте, 

до танцю! Танцюйте, поки я добрий!  

Музика №  

Танцювальний конкурс (Веселий танець і перекидатися іграшками, музика 

зупинилась і в кого в руках іграшка, той вибуває)  

Грінч – щось я стомився та зголоднів. Слухай, жовтку, ану знайди чогось смачненького в 

цій школі. 

Міньйон – Банан? 

Грінч – Та хоча б і банана, мені однаково 

Конкурс «Хто швидше з’їсть банан» 

Грінч – ти диви, а танцювати це виявляється дуже весело, і зовсім не противно! І чого це я 

раніше не спробував? Ух-ти,  а це свято новорічне - крутезна штука!!!  

1. Ну от дивина, чудеса із чудес 

Бо Грінч з усіма танцював й грався теж 

2. А може наш Грінч  не такий і лихий ? 

Самотній він просто, а зовсім не злий. 

1. Він певно вже гірко жалкує і сам 

Що діток образив і свято украв? 

2. А діти тим часом і далі мандрують 

І раптом чудесну мелодію чують 

1. Мелодія радісна і новорічна  

У серце вселяє надію незвичну 

Грінч чує мелодію, хапається за серце 

2. Грінч відчув ці мелодії, зрозумів цей мотив 

І поправити спробував, що дітлахам натворив! 

1. Що вчинив некрасиво, Грінч звичайно збагнув 

І сам різдвяну зірку повернув 

Грінч -  Забирайте! Дарма я її крав. Не вдалося мені вам свято зіпсувати. Ви і без неї 

можете  гарно і весело святкувати . І перед труднощами не зупинились. 

Міньйон -  І за подарунками не плакали.  

Грінч -  І навіть мене розвеселили.  Я раніше на новий рік завжди був сам, от від 

самотності і злився. А разом з вами так гарно святкувати!  А давайте зробимо так – я вам 

ще й подарунки поверну, а ви мене з собою святкувати запросите? Домовились? 



1. Зірка на місці , дарунки чекають 

На радощах діти всі Грінча вітають 

2. Забули образи, враз друзями стали 

І пісню веселу вони заспівали 

Грінч – А я чув, що до вас на новий рік якийсь Санта приходить, я ще ні разу його не 

зустрічав. Це правда, чи видумують люди? Правда? 

С-Л- Звичайно приходить! Цього року у мене дуже важлива справа для нього! 

Грінч - То давайте покличемо його.  Хочу вже його побачити!  

Кличуть Санту 

Санта Клаус (вихід, привітання, подарунки) 

1. Момент найжаданіший в казці настав 

Прийшов Санта Клаус і усіх привітав 

2. І Дітям , і Грінчу  так весело стало 

Що танець веселий всі затанцюли. 

Новорічна дискотека 

1. І знову маленьке у нас сталось диво 

Історія наша скінчилась щасливо 

2. В житті і  у казці завжди  так ведеться 

Хто дружній  і щирий – тому все вдається 

1. А той , хто лихий,  добрим теж зможе бути 

Якщо любов в серці він зможе відчути 

2. Хай казка чудова в Різдвяні свята 

Із дивом своїм в кожен дім завіта!  

Пісня «Ласт Крістмас 


