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Підсумкова лінійка–свято учнів початкових класів 
                                          

 

Учитель:     

Лінійок  робочих було в нас багато. 

                    Сьогодні лінійка  остання. 

                    Це - свято! 

 

 

Учень:          

Цілий рік ми всі трудились. 

                     Навіть, трохи заморились. 

                     А тепер попереду канікули. 

                     І до школи нам ходити ніколи! 

   

Учитель:      

 На початку свята, прямо зразу 

                      Шануємо відмінників 4 і 3 класу. 

 

Учень:          

 Виходьте, відмінники, на сцену, наперед, 

                       І розкажіть нам про свій секрет. 

                       Як ви все так добре знаєте, 

                       Що високі бали маєте? 

 

Учень:       

 Потрудилися на славу! 

                      Ви - хороші діти! 

                      Ми за вас сьогодні будемо радіти! 

  

Учень:        (називає всіх відмінників 3-х та 4-х класів, які виходять на сцену) 

 

Учитель: 

Заступник директора вас буде вітати, 

Нагороди, грамоти і призи вручати! 

 

(Заступник директора з виховної роботи вручає нагороди) 

 

Учитель: 

Дякуємо за старання, 

За відмінне навчання! 

Трудися так і далі! 

Отримуй лиш медалі! 

 

Учень:  

Ви - молодці! Тримайтесь так і далі. 

Чекає всіх вас слава і медалі! 

Відпочивайте влітку! Розважайтесь! 

Здоров’я й сили знову набирайтесь! 
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Учень:  

Усіх вас щиро привітаємо 

І пісню гарну заспіваємо. 

 

(Музичний подарунок – пісня) 

Учень:  

Є серед нас і ті, хто любить спорт. 

Побили не один вони рекорд. 

Спортсмени юні! Виходьте і рівняйтесь! 

Вам слава! Тільки ви не здавайтесь! 

Учень:  

(називає юних спортсменів початкових класів) 

 

Нагородження кращих спортсменів. 

 

Дякуємо за спортивні результати, 

Тренуйся, вчись перемагати! 

Люби й шануй великий спорт! 

Ще не один побий рекорд! 

 

Учитель:  

Спортсмени теж дарунок  приймайте! 

Юну співачку нашу привітайте! 

 

 

(Учениця співає пісню) 

Учень:  

Шануємо ми працю вчителів, 

Адміністрації, своїх батьків. 

Бо працювали всі заради нас, 

Щоби розумним був кожен клас! 

Учень:  

Відпочивайте, любі вчителі! 

Тренуйтеся на дачах! На землі! 

Як виростуть на грядці вітаміни, 

Здоров’я вам прибуде неодмінно! 

Учень:  

Ми нерви вам не будемо мотати! 

Обіцяємо, як винні, то мовчати! 

Учень:  

Танок  веселий вам, шановні вчителі! 

Бо ви -  найкращі на усій землі. 

 

(учні 2-х класів виконують танець «Вітерець») 
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Учитель:  

Щоб не були сьогодні ви сумні,  

Я пропоную гру вам: «Так і Ні» 

 

Послухайте,  діти,  хороші поради, 

Щоб свято зустріли добре і радо! 

  

Гра «Так і Ні» 

 

- Будем старших поважати? 

- Так! 

- А малечу ображати? 

- Ні! 

- Будемо купатися, сили набиратися? 

- Так! 

- Будемо кущі ламати? 

- Ні! 

- Будем квіти доглядати? 

- Так! 

- Ще почистимо криницю? 

- Так! 

- У гаю злякаєм птицю? 

- Ні! 

- Допоможемо бабусі? 

- Так! 

- Чай заваримо матусі? 

- Так! 

- Будем вперті і патлаті? 

- Ні! 

- Наведем порядок в хаті? 

- Так! 

- Добрі справи скрізь і всюди,  

Бо ми всі хороші люди! 

- Так! 

 

Учень:  
Ну й багато справ ми маєм. 

Все зробити обіцяєм. 

Пам’ятаймо, що ми – діти! 

Треба знати, дбати, вміти! 

 

 

Учень:  

Ми будем влітку засмагати! 

Гриби збирать, купатися, пірнати! 

Учень:  

Не треба лише, друзі, забувати, 

Сідати, якусь книжку почитати. 
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Учень:  

Ну а гриби, не знаєш – не збирай! 

Краще у лісі просто погуляй! 

 

Учень:  

З дорослими лише пірнай, купайся, 

Слухняним будь! Не дуже зазнавайся! 

 

Учитель: (звертається до заступника директора) 

 

Завуч для нас, як Дід Мороз. 

Відмінність лише в тому, 

Що Дід Мороз приходить раз на рік, 

А вона з солодкими гостинцями, сюрпризами 

Щотижня, щодня. 

Ми тепер із нею, як одна рідня. 

 

Усі оці хороші діти 

Дарують вам напам’ять квіти! 

 

Ви влітку теж відпочивайте, 

Любіть нас і не дуже лайте! 

 

(Дарують квіти) 

Колективна пісня про канікули 

 
 Цілий рік ви добре працювали: 

Купу «Добриків» назаробляли. 

І за ваші добрі справи 

Нагороди вам і слава! 

 
(Вручаються грамоти тим, хто набрав за рік 20 і більше «Добриків»  

- відзнаки за добрі справи протягом року) 

 
 А тому найкращі з вас 

Всі поїдуть на Донбас. 

Гори, річка, ліс, пригоди – 

Отака ось нагорода! 

Ця екскурсія цікава 

За старання й добрі справи! 

 
(Оголошується список дітей, які нагороджуються екскурсією в Святогірськ) 

 

 

 

      


