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Тільки книжки перетворять подив у допитливість.
Тільки читання відкриває перед людиною
розкіш інтелектуального життя.
В. Сухомлинський
На сучасному етапі розвитку суспільства виникає необхідність оновлення традиційних методів і форм бібліотечної роботи, які повинні привертати до себе увагу
дітей – користувачів бібліотек, і найкращим чином відповідати на питання часу. Ці
завдання можна успішно вирішувати через ігрові технології. В арсеналі сучасного
бібліотекаря особливе місце мають займати такі форми роботи, які забезпечують активну участь у них кожної дитини. Заходи із застосуванням ігрових елементів відносяться до непрямого методу впливу на дітей, бо вони стають повноправними учасниками пізнавальної діяльності. Інформаційна діяльність будь-якої бібліотеки має
поєднувати традиційну роботу з розкриттям власних ресурсів та використання різноманітних інформаційно-бібліографічних форм і засобів, вибір яких у кожній
окремій бібліотеці визначається цільовим та читацьким призначенням. Для посилення інформаційної функції бібліотека має розширювати склад своїх фондів з урахуванням змін у читацькому попиті, підвищувати якість довідкового апарату – каталогів і картотек – як джерела бібліографічних і фактографічних відомостей, а також
шукати нові методи інформаційно-бібліографічного обслуговування. Це можуть бути бібліографічні ігри, конкури, турніри та інші інтерактивні форми, серед яких
Прес – марафон. Учасники гри за першою буквою алфавіту називають журнал або газету. За ким залишиться останнє слово, той і отримує жетон, і тоді гравці
переходять до наступної букви алфавіту.
Прес - мозаїка. Гравцям видаються конверти з окремими буквами, з яких потрібно скласти назви журналів і газет. Кількість однакових літер може бути різною,
адже вони можуть повторюватись у назвах періодичних видань.
Прес - ваги. Гравці діляться на дві команди. Кожній команді видається по періодичному виданню, яке потрібно "зважити". Одна команда шукає позитивні якості
журналу, інша – негативні. Перемагає та команда, яка останньою пред’явить свій аргумент. Можна "зважувати" кілька видань.
Прес - рулетка. Гра проходить на 4-х полях різного кольору. Чим темніше
поле, тим важче питання, чотири поля – чотири теми. Наприклад: 1-е поле – рубрики з журналів, 2-е поле – тематичне спрямування видання, 3-є поле – вікова аудиторія, на яку спрямоване видання, 4-е поле - місцева періодика.
Бібліофреш. Бібліографічний огляд новинок (від англійського слова fresh –
свіжий).
Бібліомікс. Це може бути бібліографічний огляд за окремою темою, до якого
можна включити бібліотечні документи за різними видами: книги, періодичні ви4

дання, відео-, кіно-, фоно-, фото- документи, електронні видання, плакати, посилання на інформаційні ресурси і т. і. (від англійського слова мix - змішувати).
Бібліотрансформер. Це максимально повно представлена факто- та бібліографічна інформація, на основі якої можна сформувати інші форми бібліографічних
видань. Складається він з декількох складових модулів, а саме: книжкова закладка –
інформаційна листівка або флайєр – інформаційно-бібліографічний словничок – мультимедійний урок-презентація – бібліографічний покажчик – відео-вікторина – відео-урок.
Бібліографічний калейдоскоп. Калейдоскоп – це швидка зміна фактів, подій,
відомостей, в даному випадку, пов’язаних з бібліографією.
Бібліографічний журнал (альманах, блокнот). В основі структури заходу –
сторінки. Найоптимальніше – 3 сторінки (буває – до 7 сторінок). Дуже добре, якщо
вони оформлені художником або в комп’ютерній графіці, і учасники їх перегортають в буквальному і переносному сенсі слова. Матеріал журналу (альманаху, блокнота) може бути пов’язаний з бібліографією, з інформаційним пошуком, популяризацією ДБА і т.п.
Прес-журнал (прес-альманах, прес-блокнот). В якості вихідного матеріалу
беруться періодичні видання. Наприклад, прес-журнал "Цікаве. Незвичайне. Спірне" – путівник по сторінках періодики з тематичними рубриками або підрозділами
"Сторінки історії" "Проблеми сучасності", "Таємниці планети Земля" та ін.
Прес-кліпінг. Захід подає тематичну підбірку матеріалів, вибраних з періодичних видань у реальному часі, із багатьох джерел, за певною ознакою. Виставкаперегляд або підбірка нових надходжень влаштовуються, як правило, у читальному
залі бібліотеки. Літературу групують за основними галузями знань і викладають на
столах. Перегляд нових надходжень супроводжується усним бібліографічним оглядом найбільш цінних книг.
Прес-діалог. Це інноваційна технологія роботи з періодичними виданнями,
яка сприяє розвиткові інтересу до аналізу проблемних статей і навчає робити цей
аналіз. Для прес-діалогу вибираються статті, зміст яких цікавить усіх. Учасники такого заходу виконують роль журналістів, які читають конкретну статтю заздалегідь
або під час зустрічі. Запитання діалогу складаються колегіально і адресуються іншим групам, вони мають бути проблемними. Прес-центр фіксує цікаві висловлювання і одразу ж випускає "блискавку", готує дружні шаржі тощо.
Бібліографічний брифінг. Це короткі інформаційні повідомлення на бібліографічні теми, починаючи від бібліографічних хвилинок до веб-оглядів сайтів, блогів
і т.п.
Інформаційний коктейль. Слово "коктейль" означає "суміш різноманітних
напоїв". Інформаційний коктейль – це той вид діяльності, який сприяє поширенню
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бібліотечних новин серед користувачів, коли вони отримують суміш різноманітної
інформації під час відвідування бібліотеки.
День бібліографії. Ця форма являє собою комплексну форму роботи з підвищення інформаційно-бібліографічної культури. Вони можуть бути універсальними і
тематичними. Під час проведення Дня бібліографії можна використовувати найрізноманітніші усні та наочні форми роботи з підвищення інформаційнобібліографічної культури користувачів: виставки-огляди, виставки одного бібліографічного посібника, виставки бібліографічних посібників, презентації і прем’єри
бібліографічних посібників, бібліотечні плакати, консультації, конкурси, вікторини
та інші форми, зокрема, і названі вище.
Нижче подаємо сценарії заходів з популяризації інформаційнобібліографічних знань, успішно апробованих інформаційно-бібліографічним відділом обласної бібліотеки для дітей "Юний читач".
День бібліографії "Чомучкин день"
День бібліографії присвячується популяризації енциклопедичних видань. У відділі організовується розгорнута виставка під назвою "Книги, що знають про все".
Протягом дня проводяться інтерактивні заходи, спрямовані на популяризацію цих
видань та покликані навчити дітей швидко орієнтуватись у пошуку потрібної інформації.
Інформаційно-бібліографічний нон-стоп
"Книги, що роблять людей розумнішими"
Захід починається з показу буктрейлера "Про все на світі" (адреса посилання:
https://www.youtube.com/watch?v=VrnHUEQcm5g)
1-й ведучий: Навіть найрозумніша людина не може пам'ятати усі події минулого, численні дати, цифри, факти і не завжди може відповісти на питання, які ви
щойно читали на екрані. Доповнюють пам'ять людини книги, які знають все: довідники, словники, енциклопедії. Всі разом вони називаються довідковою літературою
і вона є надійним провідником у морі знань. Про довідкову літературу стародавні
єгиптяни говорили так: "Ці книги роблять людей розумнішими і вчать неука, допомагаючи йому все знати". Сьогодні ми з вами поговоримо про найбільш популярний
вид довідкової літератури – енциклопедії. У перекладі з грецької слово "енциклопедія" означає "коло знань". Ці дивовижні книги можна читати з будь-якого місця – з
кінця або з середини, і вони дадуть відповідь на всі ваші "Що?", "Де?", "Коли?",
"Чому?"
2-й ведучий: Найдавніша і найбільша енциклопедія була створена у стародавньому Китаї у ХІІ столітті до н.е. Вона складалася з 5 тисяч 220 томів. А найпершу
енциклопедію, в якій слова розташовувалися в алфавітному порядку, створив анг6

лійський священик Джон Харріс. Вона була видана у 1704 році і називалась "Універсальний англійський словник науки і мистецтва". У ХVIІІ ст. у Франції з'явилась
енциклопедія, автором якої став відомий письменник і філософ Дені Дідро. Вона
мала 28 томів і ще 7 томів складали допоміжні матеріали. Найвідомішою енциклопедією XX століття стала "Британська енциклопедія".
А ось перший український енциклопедичний словник з’явився у 1836 році і створив його Микола Маркевич. У 1965 р. вийшла з друку перша в історії українського народу Українська Радянська Енциклопедія у 17-ти томах. А найбільшим сучасним енциклопедичним
проектом в Україні є Енциклопедія сучасної України. Станом на 2017 рік видано
вже 18 томів. З розвитком Інтернет-технологій стала можливою поява Вікіпедії –
електронної енциклопедії, яка створюється та редагується усіма бажаючими. Зараз у
світі щороку виходять у світ сотні енциклопедій. Всі вони діляться на два види: універсальні і галузеві.
1-й ведучий: Універсальні енциклопедії розповідають про все на світі: про
людей, міста, країни. Вони пояснюють значення явищ, предметів, подій, дають відомості про все, що було і є на нашій планеті. Про що говорить саме слово "універсальна"? Ви напевно зустрічали слова "універмаг" і "універсам"? Це магазини, в
яких є не тільки продукти, а й інші види товарів. Так і в універсальних енциклопедіях ви можете зустріти статті на різні теми. Енциклопедія об'єднує статті універсального характеру, і тому для її створення залучають вчених, письменників, художників. Вона відрізняється від книги тим, що у книги, як правило, один автор, а в енциклопедії, навіть у кожної її статті, можуть бути різні автори, тобто енциклопедія – це
колективна робота багатьох авторів.
2-й ведучий: Енциклопедії бувають також однотомні і багатотомні. Як ви
думаєте, універсальні енциклопедії до яких відносяться? (Діти відповідають). Правильно, до багатотомних. У нас в бібліотеці дуже багато енциклопедій, у тому числі
і універсальних. Всі статті в енциклопедіях розташовані в алфавітному порядку.
Дуже часто в кінці статті є список літератури, його ще називають "бібліографія".
Книги в цьому списку розкажуть про предмет більш повно і детально. В кінці кожної енциклопедії є допоміжні покажчики: хронологічний, іменний, географічний,
список карт і ілюстрацій. Вони полегшать вам пошук і допоможуть знайти потрібні
відомості в енциклопедії. В енциклопедіях ви знайдете не тільки статті, але й таблиці, схеми, карти, діаграми. Для економії місця в книзі слова, які вживаються часто,
даються скорочено. Об’єм статті, присвячений якійсь темі, може бути маленьким, а
іншої – великим, на кілька сторінок. Якщо ви шукаєте відомості про якусь видатну
особистість, то в енциклопедії ви знайдете її фотографію, дати народження і смерті(якщо людини вже немає в живих), а також розповідь про те, чим людина займалася, тобто її коротку біографію. А щоб відшукати відповіді на питання за допомогою
енциклопедії, потрібно обов'язково взяти її в руки і подивитися зміст енциклопедії.
7

Якщо ви шукаєте слово за літерою алфавіту, то зверніть увагу на корінець енциклопедії, там написано, з якої літери і до якої є слова в цьому томі. Обов'язково загляньте в кінець тому, там будуть додаткові покажчики, які допоможуть вам швидше
знайти потрібні відомості.
1-й ведучий: Крім енциклопедій універсального характеру видаються також
галузеві енциклопедичні видання, які вперше з’явилися в середині ХХ століття. Галузева енциклопедія – про що говорить це слово? (Діти відповідають). Правильно,
галузеві енциклопедії містять відомості з окремих галузей науки та практичної діяльності. Кожна енциклопедія присвячена своїй галузі. В нашій бібліотеці є українська літературна енциклопедія, юридична, енциклопедії з географії, фізики, математики та багато інших.
Видаються і спеціальні дитячі галузеві енциклопедії. Про одну з них я хочу
вам розповісти. Це багатотомна популярна енциклопедія для дітей "Я пізнаю світ". В
нашій бібліотеці вона є українською та російською мовами. Енциклопедія містить
статті з природничих та гуманітарних наук, історії, культури, мистецтва. Статті в
енциклопедіях цієї серії розміщені не в алфавітному порядку. Наприклад, у томі
"Тварини в домі" вони розміщуються за різними типами тварин. Ось, наприклад, хто
з вас знає, хто такий "японський фенікс"? Це тварина чи птах? (Діти відповідають).
А як швидше знайти відомості про нього? Для цього в кінці кожного тому є предметно-іменний покажчик, назви в якому розміщені в алфавітному порядку. Ви можете
за алфавітом знайти потрібне слово, а поряд буде зазначений номер сторінки, де
знаходиться стаття про нього. А зараз
зверніть увагу на енциклопедію
"Україна. Видатні постаті". Вона познайомить вас з видатними державними діячами, полководцями, мислителями, поетами, художниками, які внесли великий вклад в духовну скарбницю України та всього людства. Давайте попрацюємо з нею і знайдемо відомості про діячів, які вам відомі. (Діти
називають українських діячів і відшукують в енциклопедії відомості про них).
Пізнавально-ігровий тренінг "Що таке енциклопедія"
Для проведення тренінгу діти діляться на дві команди. Тренінг складається з
кількох завдань, за підсумками виконання яких обирається команда-переможець.
Завдання 1. Бліцтурнір "Відгадайка"
Запитання задаються командам по черзі.
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Для І-ї команди:
1. Енциклопедія це … - Книга про все на світі; - Недавно відкрита наука;
- Наука про розведення екзотичних рослин.
2. Яку з цих книг можна читати в будь-якому порядку? – Роман; - Енциклопедію; - П'єсу.
3. Як називається енциклопедія, яка може відповісти на будь-яке запитання? Галузева; - Універсальна; - Багатотомна.
Для ІІ-ї команди:
1. У якій країні з'явилася перша енциклопедія? – у Єгипті; - у Греції; - у Китаї.
2. Як побудована універсальна енциклопедія? - За темами; - В хронологічному
порядку; - В алфавітному порядку.
3. Слово "Енциклопедія" перекладається як: - Коло питань; - Коло інтересів;
- Коло знань.
Завдання 2. Бібліографічне доміно
Діти отримують розрізані половинки доміно, кожна команда по шість половинок. На одній з половинок вказане ім’я людини, на іншій – інформація про те, чим
вона нам відома. За допомогою енциклопедій потрібно знайти інформацію про відповідну людину і поєднати половинки доміно.

Гіппократ

Давньогрецький лікар

Каденюк Леонід

Перший космонавт
незалежної України

Амосов Микола

Видатний український хірург

Платон

Давньогрецький філософ
Англійська письменниця,
автор книг про Гаррі Поттера
Останній кошовий отаман
Запорозької Січі

Роулінг Джоан
Калнишевський Петро
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Завдання 3. Конверт з секретом
Кожна команда отримує конверт, у якому знаходиться по 5 папірців, на кожному з яких записане певне слово. В енциклопедіях потрібно відшукати кожне з
цих слів та прочитати відомості про предмети чи явища, які вони визначають.
Для І-ї команди:
1. Робот-автомат
2. Фреон
3. Чорні діри
4. Рафлезія
5. Квадроцикл
Для ІІ-ї команди:
1. Марафон
2. Ієрогліфи
3. Лего
4. Запоріжжя
5. Тропосфера

Джерела-енциклопедії для пошуку відповідей:
Для І-ї команди:
1. "Я познаю мир" ("Техника");
2. "Я познаю мир" ("История вещей");
3. "Велика шкільна енциклопедія"; "Енциклопедія про все на світі";
4. "Енциклопедія про все на світі";
5. "Я пізнаю світ" ("Автомобілі").
Для ІІ-ї команди:
1. "Я познаю мир" ("Спорт");
2. "Хочу все знать";
3. "Я познаю мир" ("Игрушки");
4. "Подорож по Україні";
5. "1001 вопрос и ответ".
Підводяться підсумки змагання, визначаються переможці.
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Зоологічна прогулянка "Про цікавих тварин дорослим і малим"
У залі, де проводиться захід, організовується виставка-інсталяція "Книжковий зоопарк"
Захід супроводжується показом відео "Цікаві факти про життя домашніх тварин"
(адреса посилання:
https://www.youtube.com/watch?v=I6EG1fMarDQ
1-й ведучий: Дорогі діти! Ви вже ознайомилися з книжковими виставками про домашніх
тварин, подивилися фільм, і мабуть здогадалися,
що наш сьогоднішній захід буде присвячений тваринам, які живуть поряд з нами.
Скажіть, будь-ласка, чи зможе зараз людство існувати без домашніх тварин? (Діти
відповідають). Напевно, ні. А як ви думаєте, чи завжди ці тварини жили поряд з
людиною? Звичайно, ні, кожна з нинішніх домашніх тварин у свій час була приручена людиною. Але не всі види тварин здатні уживатися з людиною, тільки деякі
змогли подолати страх перед людьми. Кількість видів одомашнених тварин дуже
невелика – не більше 25. А яких тварин з цих 25 видів ви можете назвати? (Діти відповідають).
2-й ведучий: Одним із перших, приблизно 10-15 тисяч років тому, був приручений пес, якого людина почала використовувати для свого захисту, а також як
помічника на полюванні. А як ви думаєте, хто був предком собаки? Так, вважається,
що предками собак були деякі види вовків. На сьогодні у світі налічується понад 400
різних порід собак. А як ви думаєте, звідки люди дізнавались про те, коли і як давня
людина приручала тварин? (Діти відповідають). Вірно, наші предки залишали свої
малюнки з зображеннями приручених тварин. (На екрані демонструються малюнки
давніх людей). В давні часи тварин малювали, висікали в камені, чеканили на монетах – і саме це дає нам можливість простежити процес розвитку "відносин" тварин і
людини.
Згодом, за собаками, людьми були приручені вівці, кози і коні. Це відбулось
близько 8-10 тисяч років тому. Вівчарство вперше виникло в гірських районах Греції, Кавказу, Азії, а зараз вже існує понад 600 порід свійської вівці.
Предком нинішнього свійського коня вважають тарпана – дикого коня, який
мешкав раніше в лісостеповій зоні Європи і Казахстану. Водилися ці тварини і у
нас, в степах Запорізької області. Проте, на превеликий жаль, цей вид коней людина
повністю знищила ще у кінці XIX століття.
1-й ведучий: Діти, а як ви думаєте, хто був предком корови? Так, предком
великої рогатої худоби був дикий бик – тур, який мешкав на території лісостепової і
степової зон Євразії. Вважається, що тура одомашнено близько 4 тис. років тому у
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Давній Греції. Зараз в Україні розповсюджені корови червоної степової та чорнорябої породи, а взагалі на сьогоднішній день виведено понад 250 порід великої рогатої худоби.
А ось дику свиню землеробські племена приручили десь біля 5-9 тисяч років тому.
Від свого дикого предка свійська свиня відрізняється більшою плодючістю, а новонароджені поросята не мають смугастого забарвлення.
Значно пізніше, близько 5 тис. років тому, на території Давнього Єгипту для
захисту запасів зерна від гризунів приручили кішку. А знаєте, хто був предком одомашненої кішки? ЇЇ предком вважають дику лівійську кішку. У цей же період, 5-6
тисяч років тому був одомашнений африканський дикий осел. Саме осли довгий час
були основною транспортною твариною, особливо у тих країнах, де не знали коней.
В осла копита набагато міцніші, ніж у коня, і підкови їм не потрібні навіть на кам'янистому й нерівному гірському ґрунті. Тому вони застосовувались як верхові та
в'ючні тварини протягом багатьох тисячоліть.
Ще одна тварина, яку успішно одомашнила людина у цей же період – це верблюди. "Кораблі пустелі" славилися здатністю довго обходитися без води і їжі, тому
успішно використовувались людьми для далеких переходів у посушливих районах.
Не залишилась без свійських тварин і північ. Зокрема, 2-3 тисячі років тому на Чукотці зародилось оленярство. У досить бідному світі тундри олень став справжнім
порятунком для північних народів.
2-й ведучий: Протягом життя людина займалась також прирученням різних
видів птахів. Так, свійські кури походять від диких червоних курей, одомашнених 56 тисяч років тому на території Південної Азії. Приблизно в той самий час людина
одомашнила качку і сіру гуску. А от голубів людина приручила 6,5 тисяч років тому
у Месопотамії. Це єдиний птах, що вірою й правдою служить людям повітряною
поштою, завдяки своєму вмінню знаходити шлях до рідних місць.
1-й ведучий: Діти, ви щойно дізнались багато цікавих фактів з історії одомашнення тварин, а зараз на вас чекає кілька конкурсів, у яких ви зможете скористатись отриманими знаннями, а також пригадати художні твори, присвячені тваринам.
А щоб визначити переможця, вам потрібно поділитись на дві команди. (Діти діляться на дві команди). Тож, почнемо!
Віршовані гойдалки
"Відгадай загадку – прочитай вірш"
На столі створена галявинка із живих рослин. На ній розкладені вирізані з паперу силуети
домашніх тварин, на яких написані вірші, присвячені цим тваринам. Командам по черзі зачитуються загадки про тварин. При правильній відповіді, діти знаходять силует відповідної тварини і зачитують віршик.
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Загадки:
Ця тварина вже від ранку
Нам співає колисанку,
Нявкає, муркоче,
Бо сметанки хоче.
Що це, діти, за воркотик?
Це пухнастий сірий…(Котик).
Він стояв хвостом махав.
– Хто такий? – питаю. – Гав!
І відтоді, всім скажу,
Я із ГАВОМ тим дружу! (Собака)

I мала, і кучерява,
I тихенька, і ласкава.
Песик її стереже,
Баба доїть і стриже.
Має брата баранця,
Називається ... (Вівця)

Змалечку вони рогаті,
Та іще й бородаті,
Ходять пастися у лози.
Хто це, відгадайте... (Кози)

Хто пасеться на лужочку
Товстобокий, наче бочка?
Любить сіном ласувати,
Молочко дає малятам.
– Будьте, му-му-му, здорові
І подякуйте … (Корові).

На дворі і на току
– Скрізь луна : "Ку-ку-рі-ку!"
Гордо птах цей походжає,
Дуже пишний хвостик має,
Шпори, гребінець чарівний…
Що за птах цей, дітки? …(Півень).

На ставочку я зустріла
Дивну птаху сіро-білу.
Шию птаха вигинала,
І шипіла, і кусалась.
– Лізь у воду, боягузка, –
Прошипить до мене … (Гуска).

В неї замість носа – рило,
Весь город ним перерила.
Хрюкає вона: "Хрю-хрю,
Дуже їсти я люблю!"
У багнюці спить щодня
Ця замурзана… (Свиня).
Вірші:

Сірий котик все муркоче,
Мабуть гратися він хоче,
Закотив аж у куток,
Ниток маминих клубок.

Наш пухнастий песик Гав
Ланцюжок із шиї зняв.
Бігав він по всіх стежках,
Тому й хвіст у реп'яшках.

Овечка в дівчинки була,
Найкраща на весь світ!

І де б та дівчинка не йшла,
Овечка бігла вслід.
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Я пасуся на лужку
В хутряному кожушку.
Гострі ріжки: бе-бе-бе,
Налякаю я тебе.

Ти, корівонько, чому
Все говориш "му" та "му"?
Певне, їсти хочеш, Лиско?
На лужок піди, він близько.
Та гляди, не забувай:
Молочка, корівко, дай!

Шия жовта, хвіст зелений,
Борода – як маків цвіт.
Півник є такий у мене,
Він малятам шле привіт
Ходить півник по садку
І співа: "Ку-ку-рі-ку!"

Прилетіли гуси, сіли у воротях,
Оті білі гуси в червоних чоботях,
В червоних чоботях, в хусточках рябеньких,
Загелгали гуси, що я ще маленький...

Цілий день охайні свинки
Мили ратички і спинки,

Та й брудні зробились дуже,
Бо купалися… в калюжі.
Експрес-гра "Знайди половинку"

Ведучий називає першу половину назви казки, героями якої є тварини, діти повинні продовжити назву. Наприклад: Сивка – (Бурка), Коник – (Горбоконик), Гуси –
(Лебеді), Гидке – (каченя), Царівна – (жаба), Кіт – (у чоботях), Курочка – (Ряба),
Маша і – (ведмідь), Вовк та (семеро козенят), Троє – (поросят).
Відеозагадка "Хто зайвий?"
На екрані демонструються фотографії свійських тварин, серед яких додається
кілька фотографій диких тварин. Ведучий пропонує дітям назвати тварин, які не є
свійськими.
Зоологічна фізкультхвилинка
Ведучий пропонує дітям імітувати рухи тварин, про яких йдеться у віршиках,
які він зачитує.
Чапля стала в озерці
На одній лише нозі – Отак!

Рак із річки виповза,
Він іде завжди назад – Отак!

Жабка "скре-ке-ке" твердить
І навпочіпки сидить – Отак!

Біля моря краб побіг,
Він іде завжди убік – Отак!

Заєць довгі ноги має
Дуже високо стрибає – Отак!

Курка кузьок видивляється
І додолу нахиляється – Отак!

От ворона пролетіла
Крилами маха щосили – Отак!

Гусаки кричать "Га-га!",
Кожен шию витяга – Отак!
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Зоологічна візитка "Хто я?"
Ведучі зачитують опис домашніх тварин, діти повинні впізнати, хто це.
1-й ведучий: Я схожий на незграбну товсту мишу з великими щоками. У мене
круглі блискучі очі, короткі ноги і загострений маленький хвостик. Я будую нірку на
глибині 1-2 метри під землею, яка складається з декількох кімнат: в одній я сплю взимку, в іншій – зберігаю запаси. Я також можу жити в домі у людей. Тут я живу в спеціальній клітці. (Хом’як)
2-й ведучий: Я цілком добре почуваю себе там, де інші тварини гинуть від голоду і спраги. Перед початком чергової подорожі я кілька днів їм і п’ю. Свою їжу і воду я ношу з собою в горбах. Тому лише один мій горб може важити до 45 кг! Але до
кінця подорожі мій горб порожніє і падає набік. (Верблюд)
1-й ведучий: У мене дуже гарні роги, але кожну зиму мені доводиться їх скидати. Тіло моє вкрите красивими світлими цятками. Шерсть добре охороняє мене від морозів, а широкі копита допомагають не провалюватись глибоко у сніг. Я пишаюся хорошим зором, а мій слух і нюх дозволяють вчасно виявити небезпеку. (Олень)
2-й ведучий: Я дуже красивий, пухнастий, ніби одягнений в гарненьку шубку.
Люблю точити свої кігті. Ловлю мишей та пташок, але полюбляю і молочком поласувати. За допомогою свого хвоста показую свій настрій. Люди говорять, що я справжній лікар, бо без таблеток можу
лікувати біль. Коли маю добрий і
милий настрій, часто муркочу.
(Кіт)
1-й ведучий: Я дуже розумний та відданий своїм господарям. Приручили мене 15 тис.
років тому. Спочатку людина
використовувала мене для захисту і як помічника на полюванні.
Я здібний до дресирування, вмію
знаходити злочинців і рятувати людей. Моїм предком був справжній вовк. (Собака)
2-й ведучий: Я маю рожеву шкіру, покриту жорсткими світлими волосками –
щетиною, а також хвостик-крючечок. Мій зріст – близько 85 см. Вага в середньому –
300 кілограм. Маю дуже гарний нюх, знаходжу їжу навіть під товщею землі. Люблю
повалятися в калюжі. А мій ніс люди називають п’ятачком. (Свиня)
Флеш-гра "Тварини в книгах"
Ведучий пропонує дітям назвати художні твори, у назві яких згадуються тварини. Команда, яка назве більше творів, стає переможцем.

Приклади назв: "Коза-Дереза", "Пан Коцький", "Лисичка-сестричка і вовкпанібрат", "Лисичка та журавель", "Солом’яний бичок", "Кіт і півник", С. Лагерлеф
"Подорож Нільса з дикими гусьми", Г. Андерсен "Дикі лебеді", В. Біанкі "Як Мурашка додому поспішала", В. Гаршин "Як жаба літала", Брати Грімм "Золотий гусак",
В. Гауф "Каліф-чорногуз" і т. д.
Завершується захід підведенням підсумків та визначенням переможців. Можна
також запропонувати дітям переглянути відеофільм "Як розмовляють тварини".
( адреса посилання: https://www.youtube.com/watch?v=rsU8jzvEv88)
Цікавим та корисним відвідувачам бібліотеки може бути День бібліографії,
присвячений краєзнавству. Його можна назвати:
"Автографи історії на карті нашого міста"
Програмою Дня можна передбачити:
- Екскурсію по краєзнавчих виставках, організованих бібліотекою: "Наші земляки, увічнені у назвах вулиць", "Письменники і поети, чиє життя і творчість пов`язані з
Запорізьким краєм", "Історичні постаті в сьогоденні рідного міста" тощо;
- Бесіди, бібліографічні огляди, консультації: "Як знайти книги про відомих людей рідного краю"; "Історія краю в цифрах та фактах. Швидкий пошук", "Де можна
прочитати про перебування видатних людей на Запоріжжі? ";
- Бібліографічні уроки: " Краєзнавчий каталог – ваш помічник у виборі книг з історії рідного краю", "Бібліографічні покажчики – путівники по літературному краєзнавству", "Інформаційні досьє та тематичні теки для тих, хто цікавиться минулим і
сучасним землі Запорізької".
- Прес-блокнот-вікторина "Краю мій, тут я живу". Готуючи питання для цього
заходу, можна структурувати їх за певними темами, гортаючи сторінки "блокнота".
Сторінка 1 – Бібліографічна: 1. Назвіть джерела інформації про книги з питань
краєзнавства. 2. У якому бібліографічному джерелі найповніше виставлена історія нашого міста? 3. Які бібліографічні посібники допоможуть вам краще пізнати свій край?
4. Що таке ДБА бібліотеки? 5. Де можна знайти відомості про жителів міста, що стали
"Почесними громадянами"?
Сторінка 2 – Історична: 1. Звідки взялася назва нашого містечка? 2. В якому
році засновано наш район? 3. Згадайте назви наших вулиць в давнину; 4. Назвіть найдавнішу вулицю нашого містечка; 5. Коли у нас була заснована бібліотека?
Сторінка 3 – Географічна: 1. Скільки населених пунктів входить до складу
нашого району? 2. З якими районами межує наш район? 3. Які річки та водойми нашого краю вам відомі? 5. У якій географічній зоні розташований наш район?
Сторінка 4 – Славетні імена краю. Дітям пропонується назвати відомих людей та розповісти, чим вони його прославили.
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Сторінка 5 – Загадкова. Дітям пропонується 5 фотографій примітних місць населеного пункту, про які вони мають розповісти.
Сторінка 6 – Рослини – символи рідного краю. Бібліотекар демонструє рослину, діти розповідають про її символіку, значення та корисні властивості.
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