
       Ամանորյա   շքահանդես     

                                              2  Դասարան 

   Աղջիկը նստած է եղևնու տակ և լաց է լինում:  Հանկարծ 

հայտնվում է թզուկը. 

Թզուկ. 

- Ինչու ես լալիս, այ սիրուն աղջիկ, 

Աղջիկ. 

- Ինչ անեմ հապա որ լաց չլինեմ, 

Այս մեծ անտառում ես մեն-մենակ եմ, 

Նոր տարին էլ մոտիկ է արդեն, 

Ես նրան մենակ ոնց դիմավորեմ: 

Թզուկ. 

- Այ սիրուն աղջիկ, դու լաց մի լինիր, 

Բարի թզուկը հիմա քէզ կօգնի, 

Անթիվ հերոսներ հրաշք աշխարհից 

Այս զարդատուփից քեզ հյուր կբերի: 

Թզուկն անհետանում է, անցնում  է տոնածառի հետևը: 

Աղջիկը ձայն է տալիս. 

- Թզու՜կ,  թը՜զուկ... Վա՜յ, ու՞ր կորավ թզուկը: 

Հեքիաթային երաժշտության տակ բացվում է վարագույրը, 

երևում է զարդատուփը, որի վրա գրված է՝ «Հեքիաթային 

զարդատուփ» 

   Հանկարծ բացվում է զարդատուփը և դուրս է գալիս Կարմիր 

գլխարկը՝ զամբյուղը ձեռքին: Նրա հետևից գալիս է գայլը: 

Գայլ. 

- Ու՞ր ես վազում այդպես արագ, 

Այ դու սիրուն, կարմիր գլխարկ: 

Աղջիկ.- 



- Վա՜յ, դուք ովքե՞ր եք: 

Կ.Գ.- 

 - Ես անուշիկ աղջիկ եմ,  

Իմ տատիկի թոռնիկն եմ, 

Կարմիր գլխարկ եմ հագնում, 

Հենց այդպես են ինձ կոչում: 

Անտառում եմ մոլորվել, 

Չար գայլին եմ հանդիպել, 

Ճանապարհից դուրս եկել, 

Տատիս տունն եմ կորցրել: 

Զարդատուփից դուրս է գալիս կատուն՝ մկնիկների հետ: 

- Ես կատուն եմ խիստ մլավան, 

Մյա՜ու,   մյա՜ու, մյա՜ու, 

Նազ ու տուզով ինքնահավան 

Պա՜հ, պա՜հ, պա՜հ, 

Հեռու – մոտիկ ցատկել գիտեմ, 

Հո՜պ, եո՜պ, հո՜պ, 

Սուտիկ – մուտիկ սատկել գիտեմ, 

Վա՜յ, վա՝յ, վա՜յ, 

Չար մկներին խաբել գիտեմ, 

Օ՜հ, օ՜հ, օ՜հ, 

Երբ ճանկս ընկնեն, լափել գիտեմ, 

Ի՜ֆ, ի՜ֆ, ի՜ֆ... 

1.մուկ. 

- Անցք եմ փնտրում, որ մտնեմ, 

Այս չար կատվից ազատվեմ, 

Ուր էլ փախչեմ՝ կգտնի, 

Սուր ճանկերից չեմ պրծնի: 

2. մուկ. 

- Բայց թե մենք էլ պակաս չենք, 

Հեշտ ու հանգիստ պարտվող չենք, 

Այ, հենց երեկ այդ կատվին 

Իրեն հարմար դաս տվինք: 



 

  Երբ կատուն դուրս է գալիս, մկները փախչում են, բայց նրանց 

պոչերն իրար են կապած: Կատուն  բռնում է նրանց ու 

նստեցնում իր կողքին: Մկները շոյում են նրան: 

Զարդատուփից դուրս է գալիս արջը կողովը քաշելով   ու ասում. 

- Նստեմ կոճղին, գաթա ուտեմ: 

Նունիկ.- 

- Տեսնու՜մ եմ, տեսնու՜մ, 

Կոճղին չնստե՜ս, գաթա չուտե՜ս: 

Արջ. 

- Ա՜խ, անպիտան, անխիղճ աղջիկ, 

Դու խորամանկ, փոքրիկ թռչնիկ, 

Ինձ տանջեցիր, չարչարեցիր, 

Դեռ մի բան էլ պայման դրիր: 

Նունիկ. 

- Մի բարկացիր, դու արջ ախպեր, 

Ես թխել եմ կարկանդակներ, 

Որ հասցնես արագ-արագ 

Մեր հանդեսին Ամանորյա: 

 

 

 



Զարդատուփից դուրս են գալիս նապաստակները. 

- Ճերմակ-ճերմակ բացատում 

Վազվզում ենք, թռչկոտում, 

Նոր տարին դիմավորում 

Ու դպրոց ենք մենք տանում: 

Մանուկները զարդարված, 

Պես-պես դիմակներ հագած, 

Աչքերում լի խնդություն, 

Նոր տարուն են սպսում: 

Նապաստակն եմ ես սիրունիկ, 

Մորթս շատ փափուկ է ու ձյունիկ: 

 

 

 

Հանկարծ երևում է Արքայազնը՝  կոշիկը ձեռքին: 

- Սիրուն աղջիկ, խնդրում եմ՝ հագնես այս կոշիկը: Ես քեզ 

պալատ կտանեմ: Այնտեղ մեզ սպասում են երեխաները: 

 

 

 



 

- Ո'չ, չեմ կարող, խորթ մայրս կտեսնի ու ամեն ինչ կհասկանա: 

Խնդրում  եմ' սիրուն արքայազն, ինձ հանգիստ թող: 

 

Նորից բացվում է վարագույրը (զարդատուփը) և դուրս են գալիս 

Բուրատինոն ու Մալվինան. 

Մալվինա. 

- Բուրատինո, ուրիշների սխալների վրա ծիծաղելն 

անքաղաքավարություն է, անդաստիարակություն... 

Բուրատինո. 

- Անքաղաքավարությու՜ն, անդաստիարակությու՜ն: Ես 

թագավոր դառնալու միտք չունեմ: Ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է: 

Ես աղջիկներին չեմ սիրում: 

Մալվինա. 

- Բուրատինո, եթե հենց հիմա ներողություն չխնդրես,  ես տուն 

կգնամ: 

Բուրատինո. 

- Ներողությու՜ն,  ներողությու՜ն... 

 

Զարդատուփից դուրս են գալիս քոթոթները. 

1 քոթոթ. 

- Միևնույնն է ես չեմ քնելու: Ես ուզում եմ դիմավորել Ձմեռ 

պապին: 

2 քոթոթ. 

-  Բայց մայրիկն ասաց, որ  աշխարհում ոչ մի արջ ձմռանն 

արթուն չի մնում: 

3 քոթոթ. 

- Հետո ինչ: Իսկ ես կմնամ: Դու էլ չքնես: Ուզու՞մ ես, արի 

ինքներս գնանք Նոր տարվա պարահանդեսին: 

 

Զարդատուփից դուրս է քալիս Մատնաչափիկը. 

Աղջիկ. 

- Դու ո՞վ ես, այ սիրուն աղջիկ: 

Մատնաչափիկ. 



- Ե՞ս, ես Մատնաչափիկն եմ 

Գարու հատիկից եմ ծնվել, 

Ծաղկի փոշով եմ սնվել, 

Կակաչի կոկոնից դուրս եկել: 

Սակայն գորտն ինձ գողացել, 

Արկածների մեջ է գցել: 

Օրերն արդեն կարճացել են, 

Ցուրտ ձմեռն է սկսվել: 

Ես  չգիտեմ՝ ու՞ր գնամ, 

Ումի՞ց օգնություն խնդրեմ: 

-Աղջիկ. 

- Դու մի անհանգստանա, սիրուն աղջիկ: 

Արի մեզ մոտ: Մենք քեզ կօգնենք: 

Բացվում է զարդատուփը, դուր է գալիս  Կոշկավոր կատուն. 

У хозяина в долгу  

Я остаться не могу. 

И принцессе, и ему 

Всем, чем можно помогу! 

Эй, народ, коль царь отец 

Спросит, это чей дворец? 

Отвечайте дружно, разом: 

«Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса!» 

Эй, коль спросят, чья здесь ѐлка, 

То не думайте вы долго, 

Отвечайте дружно разом: 

«Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса!» 

Эй, постой, коль скажешь ты, (Красной Шапочке) 

Что зимой растут цветы 

У Маркиза Карабаса, 

Ты сюрприз увидишь сразу. 

Приходит царь 

Царь. 

-Эй, народ! Я – царь отец 

Вопрошаю, чей Дворец! 



Отвечайте сразу. 

Дети. 

- Маркиза Карабаса 

Царь. 

-Эй, народ, а чья здесь ѐлка? (родителям) 

И веселье без умолка 

Отвечайте сразу! 

Родители: 

-Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса! 

Царь. 

-Эй, девчушка, эй, постой, 

Где растут цветы зимой? 

Отвечайте мне сразу. 

Красная шапочка. 

-У Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса 

Царь. 

-Покажите ж мне его Карабаса  самого 

Как  я буду рад за них 

Ведь Маркиз – еѐ жених. 

Հանկարծ ներս է մտնում Ձյունանուշիկը. 

Աղջիկ. 

- Ой, ещѐ кто-то к нам пожаловал. 

Ты кто и откуда, милая девочка? 

Снегурочка. 

- На полянке у опушки 

Я живу в лесной избушке. 

Звать Снегурочкой меня, 

Все снежинки мне родня. 

Эй, снежинки-озорницы, 

Мои милые сестрицы! 

Прилетайте, покружитесь 

И со мной повеселитесь! 

Թափվում են փաթիլներ 

Եղևնու ետևից դուրս է գալիս թզուկը: 



Թզուկ. 

-Սիրուն աղջիկ, ահա և քեզ ընկերներ: 

Դե, միասին շուրջպար կազմեք, 

Երգեք, պարեք, արտասանեք 

Ու Նոր տարին դիմավորեք: 

Աղջիկ. 

-Շնորհակալությու՜ն, բարի՜ թզուկ, 

Դու ել միացիր մեզ: 

Հեքիաթասաց. (Царь) 

 -Աշխարհում շատ հեքիաթներ կան, 

Անհնար է բոլորն հաշվել, 

Բայց աշխարհում չկա մի մարդ, 

Որ չսիրի հեքիաթներ:  

Մեզ բոլորիս հիացնում են, 

Մեզ գերում են հեքիաթները: 

Դրա համար Նոր տարին էլ 

Մենք սկսեցինք հեքիաթներով: 

 

Երգ. 

Հերոսներ ենք մենք հեքիաթների, 

Հավաքվել ենք այստեղ, 

Որ Նոր տարվա  չքնաղ պահերը 

Հրաշքներով լցնենք: 

Բարեկամներ են դարձել այսօր 

Մկնիկներն ու կատուն 

Բոլորին շուտով տարին այս նոր 

Կբերի խնդություն: 

     Հեքիաթների աշխարհ, 

     Հրաշքների  աշխարհ, 

     Թող Նոր տարին մարդկանց սրտերին 

     Բերի  խինդ ու ծիծաղ: 

 

Հեքիաթների չքնաղ աշխարհում 

Մենք երգենք ու պարենք, 



Նոր տարին էլ Ձմեռ պապի հետ  

Մենք ուրախ ողջունենք: 

Ներկա են այստեղ Բուրատինոն, 

Մալվինան ու կատուն, 

Կարմիր գլխարկն ու Մոխրոտիկը 

Եվ հերոսներ բազում: 

       Հեքիաթների աղխարհ, 

       Հրաղքների աշխարհ, 

       Թող Նոր տարին մարդկանց սրտերին 

       Բերի խինդ ու ծիծիաղ: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Երբ ձմեռն է գալիս, 

Ճերմակ գորգն է իր սփռում, 

Շուրջն ամեն ինչ կարծես, 

Մռայլ տեսք է ստանում: 

 

Այդ տխրությունը սակայն 

Միայն մի պահ է տևում, 

Չէ՞ որ ձմեռն  ուրախ – ուրախ 

Պապին մեզ հյուր է բերում: 

 

Հանդեսներին ուրախ 

Երգ ու պարն է թնդում 

Ու մոռանում ենք մենք, 

Որ շատ ցուրտ է դրսում: 

 

Փաթիլները  կապում հազարագույն շրջան 

Օրորվելով իջնում ու ծածկում են ամեն բան: 

Դանդաղ իջնող փաթիլների ուղեկցությամբ 

Ղողանջում են ուրախ զանգերն ամանորյա: 

     

 

 

Ու լցվում են բաժակները, 

Համբուրվելով բախվում իրար, 

Դատարկվում են բաժակները 

Հայոց գինուց  արևավառ: 

Ամանորը ներս է խուժում 

Հինը սուզվում մութի մեջ, 

Փայլփլում է ոսկե մուժում 

Մեր դահլիճը լուսատենչ: 

 

2011-ն անցյալ է դառնում, 

Հրաժեշտ տալով մեզնից հեռանում: 



Իսկ Նոր՝ 2012 թիվը 

Մեզ ողջունում է ու շնորհավորում: 

 

Մանուկ տարին իր սպիտակ 

Խաձարուրից աջքը բացում 

Ուրախությու՜ն,  ուրախություն, 

Ուրախություն է խոստանում: 

Այս ձմեռվա պաղ համբույրով, 

Այս եղևնու անուշ բույրով, 

Հազար ու մի հրապույրով 

Եկավ Նոր տարին: 

Եկավ խաղաղ ու անվրդով 

Երազներով, իր հոգսերով, 

Ճերմակ-ճերմակ իր հեքիաթով 

Փարվեց աշխարհին: 

 

Ամանոր է, ամանոր, 

Ամեն տեղ է ուրախ օր, 

Թող մեր երգը միշտ թնդա, 

Ձմեռ պապն էլ մեզ հյուր գա: 

 

 

 

Դու գալիք, դու բարիք, 

Միշտ լուսեղեն ու  զվարթ, 

Նոր տարի, նոր բարիք, 

Գունեղեն երազ: 

 

Նոր տարի է, նոր տարի, 

Արագ կանգնենք շուրջպարի: 

Տոնածառը մեր սիրուն 

Զարդարել ենք գույնզգույն: 

 

Տոնածառը մեր փայլուն 



Ձմեռ պապն է ուղարկել: 

Ուրախ երգենք ու պարենք 

Նրան գովենք ու հրճվենք: 

 

Մեր դահլիճի մեջտեղում 

Տոնածառն է  շողշողում, 

Հազար գույնի լույսերով 

Եվ փայլփլուն  աստղերով: 

 

 

Ի՜նչ ուրախ է ու գրավիչ 

Տոնածառն այսօրվա, 

Մեր մանկակն ջերմ սրտերից 

Երգն է հնչում Նոր տարվա: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Երգ: 

 

Պատրաստել ենք մենք Նոր տարվա հանդես, 

Նոր տարվա հանդես, նոր տարվա հանդես, 

Հագուստներ ունենք, դիմակներ պես-պես, 

Դիմակներ պես-պես, դիմակներ: 

       Հյուր կգա շուտով Ձմեռ պապին, 

       Ներս կգա մեծ պարկը շալակին, 

       Ձյունանուշն էլ երգը շուրթերին, 

       Շուրջը կխմբի ժիր մանուկներին: 

 

Զարդարել ենք մենք եղևնին պայծառ, 

Եղևնին պայծառ, տոնածառը մեր, 

Դուրսը ցուրտ ձմեռ, իսկ ներսում պայծառ, 

Իսկ ներսում անթիվ ծաղիկներ: 

       Հյուր կգա շուտով Ձմեռ պապին, 

       Ներս կգա մեծ պարկը շալակին, 

       Ձյունանուշն էլ երգը շուրթերին, 

       Շուրջը կխմբի ժիր մանուկներին: 

 

Դե, մանուկներ, դուք մեծ շրջան կազմեք, 

Մեծ շրջան կազմեք, մեծ շրջան կազմեք, 

Ինչպես զանգակներ, ուրախ զնգացեք, 

Ուրախ զնգացեք, զնգացեք: 

       Հյուր կգա շուտով Ձմեռ պապին, 

       Ներս կգա մեծ պարկը շալակին, 

       Ձյունանուշն էլ երգը շուրթերին, 

       Շուրջը կխմբի ժիր մանուկներին: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утром глянул я чуть свет: 

Двор по-зимнему одет. 

Распахнул я настежь двери, 

В сад гляжу, глазам не верю. 

Эй! Смотрите, чудеса- 

Опустились небеса! 

Было облако над нами, 

Оказалось под ногами! 

 

Он летает белой стаей 

И сверкает на лету. 

Он звездой прохладной тает 

На ладони и во рту. 

Он на  солнышке – румяный, 

Под луной - он голубой. 

Он за ворот и в карманы 

Залетает нам с тобой. 

Он и белый, и лохматый, 

И пушистый, как медведь. 

Раскидай его лопатой, 

Назови его, ответь! 

 

Снова пахнет свежей смолкой, 

Мы у ѐлки собрались. 

Нарядилась наша ѐлка,  

Огоньки на ней зажглись. 

Там и тут мелькают маски… 

Ты – медведь, а я – лиса- 

Вот какие чудеса! 

Вместе встанем в хоровод. 

Здравствуй, здравствуй, 

Новый год! 



 

 

Говорят под Новый год, 

Что не пожелается,  

Всѐ всегда произойдѐт, 

Всѐ всегда сбывается. 

Могут даже у ребят 

Сбыться все желания, 

Нужно только, говорят, 

Приложить старания. 

 

Перед праздником зима 

Для зелѐной ѐлки 

Платье белое сама 

Сшила без иголки. 

Отряхнула белый снег  

Ёлочка с поклоном 

И стоит красивей всех 

В платьице зелѐном. 

Ей зелѐный цвет к лицу, 

Ёлка знает это. 

Как она под Новый год 

Хорошо одета! 

 

Ну-ка ѐлочка светлей 

Заблести огнями. 

Пригласили мы гостей  

Веселиться с нами. 

По дорожкам по снегам, 

По лесным лужайкам 

Прискакал на праздник к нам 

Длинноухий зайка. 

А за ним – смотрите все!- 

Рыжая лица. 



Захотелось и лисе 

С нами веселиться. 

Вперевалочку идѐт 

Косолапый мишка. 

Он несѐт в подарок мѐд 

И большую шишку. 

Ну-ка, ѐлочка светлей 

Заблести огнями. 

Чтобы лапы у зверей 

Заплясали сами. 

                                                                                                                                                

Горит огнями ѐлочка, 

Под нею тени синие, 

Колючие иголочки 

Как будто в белом инее. 

Она в тепле оттаяла, 

Расправила иголочки. 

И с песнями весѐлыми 

Пришли мы к нашей ѐлочке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Песня: 

 

В лесу родилась  ѐлочка, 

В лесу она росла, 

Зимой и летом стройная, 

Зелѐная была. 

 

Метель ей пела песенку, 

Спи ѐлочка, бай-бай, 

Мороз снежком укутывал, 

Смотри не замерзай. 

 

Трусишка зайка серенький 

Под ѐлочкой скакал, 

Порою волк, сердитый волк 

Рысою пробегал. 

 

Везѐт лошадка дровенки, 

На дровнях старичок, 

Срубил он нашу ѐлочку  

Под самый корешок. 

 

Теперь она нарядная 

На праздник к нам пришла 

И много–много радости 

Детишкам принесла. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ո՞վ է եկել տանիքներին  

Սավան փռել այս գիշեր, 

Սառցե մատով պատուհանին 

Նախշեր քաշել այս գիշեր: 

Այն ո՞վ է մեր ծառի ճյուղին 

Զարդեր կախել այս գիշեր, 

Ձնագնդի, սահնակ բերող 

Ձմեռ պապն է մեզ հիշել: 

 

Սանդուղք դրեք ճերմակ ամպին, 

Ցած է իջնում Ձմեռ պապին, 

Ամպ կա ոտքին, ամպ կա ձեռքին, 

Խաղալիքներ շալակին: 

 

Ձմեռ պապին թանկագին 

Նվերները շալակին, 

Շուտով մեզ մոտ հյուր կգա, 

Լավ նվերներ մեզ կտա: 

 

Ձմեռ պապին, քուրքը հագին, 

Ուրախ-ուրախ, ձյունաթաթախ, 

Առած գրքեր, խաղալիքներ, 

Խնձոր, չամիչ, մտավ դահլիճ: 

 

Ձմեռ պապի. 

 

-  Շնորհավոր ձեր Նոր տարին, 

Է՜յ, մանուկներ իմ թանկագին: 

Ես եկել եմ հեռու-հեռվից, 

Որ ձեզ մաղթեմ լավն ու բարին: 

 

 

 

 



Երգ: 

 

Զարդարվել ես տոնածառ, 

Դարձել շքեղ ու պայծառ, 

Լույսերիդ մեջ տոնական 

Խնդուն մանկան ես նման: 

 

Նոր տարի է, Նոր տարի, 

Հանդես երգի ու պարի, 

Բերել է վեզ նվերներ 

Ձմեռ պապին մեր բարի: 

 

Բռնենք շրջան  ծափ պարի, 

Թող ծիծաղը վարարի, 

Քեզ էլ մեր լավ տոնածառ 

Շնորհավոր Նոր տարի: 

 

Նոր տարի է, Նոր տարի, 

Հանդես երգի ու պարի, 

Բերել է մեզ նվերներ, 

Ձմեռ պապին  մեր բարի: 

 

 

 

 

 

 


