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Вступ
Духовне відродження українського народу неможливо уявити без впливу
книги, бо саме книга є одним із активних чинників виховання: совісті, моралі,
загальнолюдських цінностей, любові до рідного краю, рідної мови.
Школа має забезпечити духовний розвиток і саморозвиток особистості.
Велику роль у цьому відіграють книга і читання. Про важливість книги і
читання говорять багато, проте далеко не всі розуміють, наскільки вони
збагачують духовний світ людини. Книга і читання – це поштовх у духовному
розвитку людини, який впливає на моральні орієнтири читача.
Протягом останніх десятиліть, через низку як об’єктивних так і суб’єктивних
причин, книга в Україні поступово втрачає свою важливу роль, що спричиняє
стрімке падіння освіченості та духовності людей, призводить до зниження
загального рівня інтелекту суспільства.
Сьогодні, в час інформаційних технологій, зменшується кількість часу, який
діти проводять з книжкою в руках. Статистика та фахівці стверджують, що у
дітей зникає звичка читати. Вони не читають, бо майже весь вільний час
проводять за комп’ютером. Справді, сьогодні зменшується інтерес до книжки,
до читання – цього не спростувати.
Важливий момент: якщо раніше використовували книжки як підручники для
отримання знань,то сьогодні цю частину «повноважень» перебрав на себе
Інтернет. У Всесвітній мережі знаходять реферати, тексти, інформацію в
стиснутому вигляді. А ось справжнє задоволення може додати лише книга в
друкованому форматі.
Я вважаю, що сучасного школяра треба не просто вчити читати книги, а
викликати інтерес до читання, навчити бачити в книзі співрозмовника, цим
самим ми досягнемо успіху у становленні культурної і вихованої людини. Тому
головне завдання шкільного бібліотекаря під час організації та проведення
Місячника шкільної бібліотеки – прищеплювати любов до книги і читання.

«Книга – твій порадник,
Твій наставник і твій друг,
Тож скоріше, друже,
Ти бери її до рук» Девіз місячника шкільної бібліотеки

Мета
Місячника шкільної бібліотеки:
1. Зацікавити чарівним світом книги.
2. Популяризувати українську книгу.
3. Навчити спілкуватися з книгою.
4. Надихнути на читацьку працю.
5. Виховувати любов до книги і читання.

Завдання
Місячника шкільної бібліотеки:
1. Сприяти зростанню престижності читання як культурної цінності.
2. Використовувати потужний виховний потенціал української
літератури.
3. Застосовувати сучасні підходи з прищеплення навичок читання.
4. Вести обмін досвідом між бібліотекарями щодо його
популяризації.
5. Залучати учнів до читання як духовної потреби дитини.

План проведення
Місячника шкільної бібліотеки
І тиждень
Відкриття Місячника шкільної бібліотеки
«Книга і читання – важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів»
1. Інформаційний стенд «Дитина читає – Україна процвітає».
2. Благодійна акція «Подаруй бібліотеці книгу».
3. Бесіда «Правила безпеки читання».
4. Анкета «Книга і читання».
ІІ тиждень
«Бібліотека – територія читання»
1. Ювілейний літературний календар на жовтень 2016 р.
2. Бібліотечний урок «Поетична палітра. На крилах Симоненкового слова».
3. Тематична виставка
«Хай живе козацька доля,
Хай живе козацький дух!»
4. Екскурсія до Храму Літератури.
ІІІ тиждень
«Кожному читачеві – його книгу, кожній книзі – її читача»
1. Інформаційна перерва «Танго улюблених книг».
2. Виставка – серпантин «Книга святкує ювілей».
3. Батьківська година «Виховуємо любов до читання».
4. Сценка «Справжній читач».
ІV тиждень
«Загадкова і прекрасна славна давнина України»
1. Урок української книги «Книжкові перлини – кожній дитині».
2. Конкурс малюнків «Я малюю казку».
3. Прислів’я, приказки та вислови про книгу.
4. Пам’ятки для роботи з книгою. Закриття Місячника шкільної бібліотеки.
Нагородження переможців.

I тиждень
«Дитина читає – Україна процвітає»

«Читання як джерело духовного збагачення не
зводиться до вміння читати:з цього вміння
воно тільки починається…»
В.О. Сухомлинський

Відкриття Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек

«Книга і читання – важливий чинник у
вихованні духовних цінностей учнів»
Бібліотекар. Діти, ми з вами живемо в епоху телебачення, комп’ютера,
Інтернету. Майже всю необхідну інформацію черпаємо саме з цих джерел, дуже
часто забуваючи про книгу. Сучасне телебачення з десятками різноманітних
програм та великими можливостями «світової павутини» витісняють її, і вона
втрачає свою надзвичайну владу над людиною. Справді, дуже зручно, легко,
швидко й доступно користуватися сучасними технологіями. Без сумніву,
маленькі пластикові диски чи флешки набагато компактніші за книгу, та й
інформації містять значно більше. Дедалі популярнішою та доступнішою стає
аудіокнига, яку не треба читати, псувати зір – її просто можна слухати!
Але все ж таки, як приємно відкрити улюблену книгу (або зовсям нову) й
просто прочитати, повільно перегортаючи сторінки, поринаючи в чарівний світ,
вигаданий для нас письменником!
Читець
Нас мода одягне в свої кольори.
Нагодує, напоїть яскрава реклама,
Але не забудьте ви ще й про книжки,
Навіть як коштів у вас замало!

Бібліотекар. Справді, діти, книги в наш час коштують дорого, але купувати їх
не обов'язково. Найлегший спосіб дістати книгу – відвідати шкільну бібліотеку.
Читець
Ви завітайте у царство книг,
У бібліотеку – храм науки.
Переступайте наш поріг –
Беріть скарби нетлінні в руки!
Бібліотекар. На жаль, дуже часто вам більше потрібен дорогий телефон,
ноутбук або якась інша сучасна іграшка, ніж книга. А відсутність інтересу до
читання збіднює фантазію й кругозір.
На жаль, у багатьох сім'ях не приділяють уваги читанню книг. Удома їх немає,
сходити в бібліотеку не вистачає часу, а з екранів телевізорів реклама
«вигукує» про кращі сучасні моделі планшетів, які замінять нам усе: вчителів,
друзів, батьків, тобто спілкування з реальним світом, а також і книгу, що
відкриває нам цікавий, дивовижний, неповторний світ.
Учень. Ритм життя сучасних людей настільки стрімкий, що інколи буває важко
знайти для читання вільний час.
Бібліотекар. Так. Звичайно. Не потрібно відмовлятися від усіх благ цивілізації:
від комп'ютерів, телефонів, планшетів, ноутбуків та нових віянь техніки, адже
вони нам приносять користь. Просто варто пам'ятати про книгу, яка зміцнює
духовні сили, дарує нам моральне задоволення та хвилини щастя.
Читайте книги, щоб вони сколихнули ваш розум і почуття, ввели у світ
прекрасного і забезпечили якнайповніше його пізнання. Читаючи книги, ви
станете розумнішими, чуйнішими, добрішими. Вчіться у героїв книжок любити
свою Батьківщину – її лани і ліси, її міста і села, її небо і річки, її мову і
мистецтво.
Зерніть увагу на заходи, які будуть проводитись під час Місячника. Беріть
активну участь у благодійній акції «Подаруй бібліотеці книгу», ранках,
конкурсах.
Вчіться! Читайте! Хай не буде у вас жодного дня, щоб ви не прочитали бодай
однієї сторінки з нової прекрасної книги!

Інформаційний стенд

Оголошення
До уваги вчителів, учнів, батьків!
В школі з 03. 10 – 31. 10. 2016р. проводиться Всеукраїнський місячник
шкільних бібліотек. Ласкаво запрошуємо всіх до шкільної читальні.
Бібліотекар

Для тих, хто не любить читати!
Не любиш читати?
Приходь до шкільної бібліотеки. Ми почитаємо тобі під час Місячника
шкільної бібліотеки.

Пам’ятай!
«Дитина, яка свого часу не зустрілась з доброю книгою, не
стане в майбутньому особистістю»
М. Слабошпицький

У нашій шкільній бібліотеці можна:
1. Зацікавитись книгою.
2. Взяти цікаву книгу.
3. Розповісти про книгу.
4.Навчитися спілкуватися з книгою.
5. Підготувати реферат, доповідь.
6. Переглянути довідкові видання.
7. Лікувати книгу.

Благодійна акція

Бесіда
«Правила безпеки читання»

- Чи може читання бути небезпечним?
Головне не те, що читає людина, а як це впливає на неї.
- Чому ми читаємо?
Серед причин є банальні, наприклад, для пізнання чогось нового чи бажання
провести час, але є й більш неочевидні. Прочитана книжка – квиток у певне
коло. Література стає своєрідним тестом «свій – чужий». Деякі читанням
заповнюють пустоти у житті. Ті, котрі хочуть побудувати кар’єру, але з якихось
причин не можуть того зробити, «штурмують» гори розвивальних книжок із
бізнес – технологій.
Ті, у житті котрих нічого не стається, шукають екстрим у пригодницькій,
фантастичній, детективній літературі. Деякі намагаються довести, що вони
най-най. Беруть у таких випадках кількістю або екзотичністю літератури.
Що ж до того, яка література може бути небезпечною, то тут теж певна
доля відносності. На декого й підлітковий роман може мати величезний
вплив… Небезпечним читання стає тоді, коли людина не аналізуючи,
критично не сприймаючи, втілює поради з книжки в життя.
Найнебезпечніша та література, в якій транслюються ідеї, що спонукають
змінити життя. Півбіди, якщо вони не дуже радикальні. Часто буває, що такі
поради змушують кардинально міняти життя. Люди намагаються розв’язати
свої проблеми за допомогою такої літератури. Не дивно, що книжки, які
розповідають про шляхи досягнення успіху, завжди користуються
популярністю. Причина в людській природі, хочеться всього і не
докладаючи до цього ніяких зусиль. Важко вчитися, знайти добру роботу,
вдосконалюватися, побудувати комфортні стосунки. Набагато легше
прочитати книжку, намалювати плакат і чекати, поки стане краще. У
ліпшому випадку, через деякий час, людина зрозуміє, що треба міняти
підхід. У гіршому - зациклиться і зруйнує своє життя.

Як не дивно, особливу небезпеку становлять книжки з розвитку
позитивного мислення. Люди, які зациклюються на такому способі
світобачення, перестають дивитися на світ критично. Броню з позитивізмом
страшно важко пробити, ще важче, ніж із негативізму.
Зрозуміло, що до читання книг, як і до багатьох речей ужитті треба
підходити з розумом. Вельми сумнівно, що, читаючи тільки Стівена Кінга
або, наприклад, Д. Донцову, можна набратися вселенської мудрості. Багато
людей, за своїми особистими переконаннями, читають тільки російську
класику. Інші не визнають нічого, крім класики західної. Треті взагалі геть
відмовляються читати що – небудь, крім наукової фантастики або містики.
Читати потрібно все. Принаймні, пробувати. І чим більше в житті людина
прочитає, тим більше вона дізнається і зрозуміє. Хтозна, можливо, їй навіть
відкриються деякі таємниці, приховані від людства століттями.

Анкета
«Книга і читання»
1. Читання - це творчість?
2. Чи потрібно читати все і про все?
3. Чи необхідне попереднє ознайомлення з книгою перед початком
читання?
4. Чи ефективне читання без мислення і уяви?
5. Книга і комп’ютер: союз чи конкуренція?

ІІ Тиждень
«Бібліотека – територія читання»
«Без високої культури читання немає ні школи,
ні справжньої розумової праці»
В.Сухомлинський

Поштовхом до залучення учнів до читання стали книжкові викладки,
які популяризували творчість кращих авторів української літератури.

Ювілейний літературний календар на жовтень 2016р.
«Долею приречений на вигнання»
110р. від дня народження
Іван Багряний
(02.10.1906- 25.08.1963), український письменник.

Цитата: «Серце кожного поета і
романтика мусить іти на Голгофу»
І.Багряний

Іван Багряний – одна із найвеличніших і найтрагічніших постатей в
українському письменстві ХХ століття. Талановитий прозаїк, поет,
драматург, публіцист, що пройшов крізь сталінські катівні, концтабори,
перейшов у вічність нескореним патріотом. Він завжди вірив у те, що
український народ
здолає всі негаразди і вільним впевнено крокуватиме у майбутнє.

«Майстер часу»
135р. від дня народження

Іван Антонович Кочерга (06.10.188129.12.1952), український драматург.
Цитата : «Хоч як би не змінювалися гасла
та ідеали часу…є одна лише тема, яка
неминуче виникає і повторюється на
різних етапах розвитку драми… це вічна
тема: патріотизм, боротьба за
вітчизну,боротьба за її свободу і
національну незалежність»
І.Кочерга
Класик української літератури Іван Антонович Кочерга відомий як творець
історичної драми. Його твори увійшли в золоту скарбницю української класики,
яка забезпечила безсмертя їхньому творцеві. Самобутній талант завжди
залишає глибокий слід на землі і вічно живе у серцях вдячних нащадків.
«Літературне намисто Іванни Блажкевич»
130р. від дня народження
Іванна Омелянівна Блажкевич
(08.10.1886 - 02.03.1977), українська письменниця

Цитата: «Жила так, як писала і як
вчила жити інших…»
Оксана Сенатович

Про цю жінку ходили легенди і за її життя, і після нього. Вона залишила по
собі цікаву літературну спадщину і світлу пам’ять серед галичан. А надто
серед жителів села Денисова на Козівщині, де Іванна Блажкевич жила,
творила, займалася громадською діяльністю. Тут стоїть пам’ятник
письменниці, паралельно з історико - краєзнавчим музеєм діє меморіальний
музей-садиба.Іванна Омелянівна була українською патріоткою. Її завжди
оточували кращі представники української інтелігенції.

«Поет у багатьох вимірах»
80р. від дня народження

Іван Федорович Драч (17.10.1936р.), український поет
Цитата:
«Перо, мій скальпелю вогненний,
Ти мій жорстокий лиходій,
Мій дикий поклик цілоденний,
Первоцвіт мій, перволюб мій!»
І. Драч

Іван Драч був найбільшим революціонером слова з-посеред шістдесятників,
поет, який шукав нових масштабів художнього мислення. В українській поезії
він є продовжувачем традицій Михайла Коцюбинського, Павла Тичини. Поезія
Драча — це насамперед поезія запитань. Він закарбовує життя в кожному
своєму слові.

Бібліотечний урок
«Поетична палітра. На крилах Симоненкового слова»

Тісна співпраця бібліотекаря та вчителя йде на користь обом сторонам.
Учителям це допомагає ефективніше прилучати дітей до активного
самостійного читання, дає змогу навчити їх працювати з книгою. Щодо
бібліотекаря, то зв’язок з учителем сприяє тіснішому контакту з дітьми
для подальшої роботи з пропаганди книги.

З метою посилення ролі шкільної бібліотеки у відродженні читання як
духовної потреби дитини, а також популяризації книги, бібліотекарем школи
був проведений для учнів 2-3 класів бібліотечний урок «Поетична палітра. На
крилах Симоненкового слова».

Учні ознайомилися з життєвим шляхом та творчим доробком Василя
Симоненка.

Василь Симоненко жив, любив і ненавидів, страждав, творив і згорів за
рідну землю, за людей, за Батьківщину.

Народився В. Симоненко в с. Біївці на Полтавщині. Дитинство припало на
страшні, голодні роки війни…Жив майбутній поет з мамою та дідом. Ріс без
батька.

Читання уривка з оповідання «Дума про діда»
Любов до матері і діда пам’ятав до останніх днів свого короткого життя. Для
співу свого, для думи своєї народила його Україна, а він віддячив їй
синівською відданістю, горінням душі. Україна для Симоненка – мати, святиня,
вона йому дає крила й наснагу, глибінь роздумів і художні барви:

З ніжністю, з синівською любов’ю згадував поет свою малу батьківщину:
“Найбільше люблю землю, людей, поезії і село Біївці на Полтавщині, де мама
подарувала мені життя».

Працюючи у газеті «Молодь Черкащини», Симоненко написав вірш «Лебеді
материнства». Він зумів передати й любов до рідної матері, й любов до
прекрасної неньки - України у простих, щирих словах:

Ця поезія стала піснею «Виростеш ти, сину…»

Рядки з неї навічно викарбувані на пам’ятнику В. Симоненка, що стали
ідейним гаслом молодого патріота України.
Глибинне патріотичне почуття живило бентежну душу поета, щодень вело
його в життя, як на подвиг. У вірші «Ти знаєш, що ти – людина» наче нічого
нового не говорить поет читачеві. Але він здатний перевернути душу,
примушує замислитися над таким простим – і таким складним питанням:

Життя має свій початок і свій кінець, воно коротке і швидкоплинне, а тому
людині треба спішити жити, робити добрі справи, залишити світлий слід на
землі.

В. Симоненко з дитинства любив чарівний світ народних казок. Коли став
зрілим поетом, написав свої літературні казки:
«Цар Плаксій та Лоскотон», «Подорож у країну Навпаки», «Казка про Дурила».
Його віршовані жарти зігріті теплим гумором, усмішкою, народним дотепом. У
них добро перемагає зло.

Люди – прекрасні,
Земля – мов казка.
(«Люди прекрасні»)
«Тиша і грім» (1962 р.) – книга, що вийшла друком за життя поета

Короткий спалах його життя став незгасною зіркою його поезії.

Василь Симоненко у гіркотні часи тоталітаризму й імперського розгулу високо
утвердив у творчості Шевченкові ідеали, заявив на весь світ про незнищенність
укрїнського народу, його волелюбного, невпокореного духу та національної
ідеї.

Живе його невмируще Слово. Талановите й справжнє, воно стерпіло і
замордування, і заборону, й цькування, щоб вічно горіти непогасним і жагучим
Симоненковим вогнем, непримереним до будь – якої неправди, наруги і зла.
Поезія Василя Симоненка – це символ незнищеності нашої духовності, символ
правди і вірності ідеалам, без яких немає повнокровного життя. Сила поезії
Симоненка – у безмежній щирості і правдивості. Свіжістю, щирістю почуттів і
думок віє від його поезії.
Відкрийте, дорогі діти, для себе Василя Симоненка. Його вірші ви будете
читати і перечитувати. Ви будете звертатися до них за порадою і знаходити
потрібні слова, щоб повернути віру до життя, навчитися розуміти і любити
людей, відчувати гордість за Україну. Нвіки залишаться знами його любов і
мука, його радість і гнів, його вогнена Поезія.

Тематична виставка
«Хай живе козацька доля,
Хай живе козацький дух!»
1. «Гартовані болем століть».
2. «УПА – творець і захисник нашої державності».
3. «Козацька слава України – козаки».

З бесіди біля книжкової виставки діти дізналися про історію нашого народу,
його славних героїв.

Екскурсія до Храму Літератури

Для учнів четвертого класу була організована екскурсія до Храму Літератури.
Шкільний бібліотекар розповіла дітям про книжковий фонд бібліотеки,
ознайомила з тематичною книжковою виставкою «Як білих журавлів, як
первоцвіт ранковий, як старовинний спів шануйте рідну мову». Діти
усвідомили, що треба з повагою ставитись до рідної мови як національної
цінності. Адже слово народжується не просто з уст українського народу, а з
глибини його серця і душі.

ІІІ тиждень
«Кожному читачеві – його книгу,
Кожній книзі – її читача»
«Нехай книжка захоплює так, як улюблена мелодія,
як прекрасний танок»
В. Сухомлинський

Інформаційна перерва
«Танго улюблених книг»

Юні читачі приходять до бібліотеки не тільки, щоб узяти книжку, а й
поспілкуватись з бібліотекарем й однолітками. Тобто для них це – подія, як
похід у театр, долучення до чогось інтелігентного.

Виставка – серпантин
«Книга святкує ювілей»

Кожна книга цікава, головне – правильно її розрекламувати, зробити так,
щоб її помітили читачі. Адже кожне видання варте уваги, особливо, якщо
воно святкує свій ювілей.
Книги – ювіляри 2016 р.
415 р. - У. Шекспір «Гамлет»
290 р. - Дж. Свіфт «Мандри Гуллівера»
185 р. - Віктор Гюго «Собор Паризької Богоматері»
185 р. - Стендаль «Червоне і чорне»
185 р. - М. Гоголь «Вечори на хуторі поблизу Диканьки»
150 р. - Ф. М. Достоєвський «Злочин і кара»
150 р. - Майн Рід «Вершник без голови»
140 р. - Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра»
60 р. - О. Довженко «Зачарована Десна»
35 р. - В. Нестайко «Незвичайні пригоди в лісовій школі»
Ці книги стали безсмертними: в них мудрість, краса, глибина людських
переживань, поклик до щастя. І сьогодні вони продовжують хвилювати
нас своїми сюжетами. Їх завжди хочеться читати і перечитувати.
Батьківська година
«Любов до читання»

Мудрі думки

Одного разу Альберта Ейнштейна запитали, як ми можемо зробити наших
дітей розумнішими. Його відповідь була простою і мудрою. Якщо ви хочете,
щоб ваші діти були розумні, сказав він, читайте їм казки. Якщо ви хочете,
щоб вони були ще розумнішими, читайте їм ще більше казок. Він розумів
цінність читання й уяви. Я сподіваюся, що ми зможемо передати нашим
дітям світ, де вони будуть читати, і їм будуть читати, де вони будуть уявляти
і розуміти.
Не відвертайте дітей від читання лише тому, що вам здається, що вони
будуть читати неправильні книги.

Слово до батьків
Освіта дитини починається здебільшого в родинному колі. У сім’ї
прщеплюються любов до книги, задоволення від процесу читання, звичка
бути постійно з книгою. Коли книги читають у сімейному колі, дитяча
пам’ять довго зберігає атмосферу довіри та єднання з дорослими. Сімейне
читання – невід’ємна частина формування культури читання.
Ось чому я звертаюся до вас, батьки: тільки спільними зусиллями ми
зможемо відродити гарну традицію сімейного читання.

Порада
1. Починати знайомити малечу із читанням необхідно із перших років життя.
2. Дитина вчиться спочатку слухати книгу, потім перегортати сторінки,
запам'ятовувати слова.
3. Щоденно знаходьте час для читання.
4. Вибирайте книгу для читання разом із дитиною.
5. Помилковою є думка про те, що усі необхідні дитині книги є у домашній
бібліотеці.
6. Важливо не тільки, що саме ви читаєте, але і як ви це робите.
7. Не приховуйте від дитини своєї зацікавленості читанням.
8. Вдома повинні бути власні книги і у дорослих, і у дітей.
9. Якщо дитина починає щойно читати, намагайтеся купувати тоненькі
книжки з великими малюнками.
10. Збирайте не рідкісні книги, а цікаві вам і вашим дітям.

Побажання
Вдумайтеся у ці слова:
«На землі існує три головні цінності, три чуда:
Хліб,
Щоб народ завжди був здоровий і сильний;
Жінка,
Щоб не обривалася нитка життя;
Книга,
Щоб не обривався зв’язок часів”
Було б надзвичайно добре, щоб одне з чудес – книга, зайняла в кожній
родині чільне місце.

Сценка
«Справжній
читач»

Петрик. Васю, ти скільки прочитав?
Василько. Скільки?Я й не рахував.
Петрик. А я 25 прочитав! І ще до кінця семестру 20 прочитаю!
Василько(із заздрістю). Оце так-так!
Петрик. Я свій щоденник «Юного читача» до останньої сторінки заповню! Щоб
відразу на виставку «Юних книголюбів» узяли!

Василько. Щасливий ти, Петрику, скільки прочитати встиг!
Петрик. А що? Я і про лицаря читав!Про нього книжка – довжелезна, а
передмова коротка!Передмову прочитав і все зрозуміло! І в щоденник записав
про цього лицаря, і готово!
Василько. Про якого лицаря?
Петрик. Про якого…Як якого…Пригадав! Донкий Хід!
Василько. Донкий Хід?
Петрик. Донкий!А «Хід»- це тому, що на віслюку їздив, картинку дивну в
книжці бачив!Усе знаю.А ти чого гав ловив?
Василько. Та в мене сестричка хворіла, я їй вчора вголос свої улюблені книжки
читав.
Петрик. Які?
Василько. «Пригоди Гулівера», «Дюймовочка»- різні казки.
Петрик. Не повезло тобі. «Дюймовочку» не запишеш у щоденник!В неї немає
передмови.
Василько. Не зрозумів .Та я просто так читав, цікаво ж!
Петрик (передражнює).Цікаво!Скажеш таке,щоденник прочитають,відразу
побачать:ось товсті книжки записав!А то –казки!Виходить, я справжній читач,
а не ти! Зрозумів?
Василько. Я зрозумів…Тільки про лицаря ти не правильно сказав!
Петрик. Як це – неправильно?(Дає йому свій читацький щоденник)
Василько(читає запис у щоденнику).Неуважний ти, Петрику. І тут помилка.
Лицаря того звати не Донкий Хід, а Дон Кіхот Ламанчеський. Він в Іспанії жив.
Автора чому не записав? Пам’ятаєш як його звали?
Петрик. У цих письменників прізвища дуже важкі. А чого запам’ятовувати?!
Комп’ютер не запам’ятовує, даремно хіба
винайшли? Гаразд, побіжу в бібліотеку – далі буду записувати!
Василько. Стій!На віслюку їздив не Дон Кіхот, а його зброєносець Санчо
Панса. А от на білому Россінанті…
Петрик. Торочити те саме! Як усе будеш запам’ятовувати, бракуватиме часу
записувати. Не вийде з тебе,Васю, справжнього читача!(Утікає)
Василько. Так Петрик же усе переплутав! Не можна читати тільки передмову
книги і записувати відразу в «Читацький щоденник».Треба його наздогнати,
навчити, допомогти.(Біжить слідом за Петриком).
- Скажіть, будь ласка, хто з хлопчиків справжній читач? Петрик чи
Василько?

ІV тиждень
«Загадкова і прекрасна славна давнина України»

«Читання – це найважливіший інструмент
навчання та джерело багатого духовного життя»
В.Сухомлинський

Урок української книги
«Книжкові перлини – кожній дитині».

Шкільний бібліотекар розповіла учням першого класу як треба любити і
берегти книгу, провела вікторину «Вгадай казкового героя», читала
прислів’я та приказки про книгу. Діти дізналися про різнобарв'я української
книги з книжкової викладки « Чарівні казки».

Конкурс малюнків
«Я малюю казку»

Найулюбленішими творами для дітей є казки, які вчать маленьку
дитину розпізнавати добро і зло, дбайливо ставитись до природи,
поважати старших.
Учні третього класу взяли активну участь у конкурсі малюнків «Я
малюю казку». Діти малювали різних персонажів з українських
народних казок.

.

Прислів'я і приказки про книгу

Прислів’я та приказки – один з найдавніших жанрів усної народної творчості.

Протягом багатьох століть народна мудрість зосереджує в них віковий
досвід та знання і передає його з покоління в покоління. Український
народ склав багато приказок і прислів'їв про книгу, яка здатна не лише
навчати, а й виховувати.

Книги читати — усе знати

Книга — друг і порадник

Книгу прочитав – на крилах політав

Книгу читають не очима, а розумо

Книга – мудрість поколінь
Безперечно, однією з надзвичайно важливих складових людського життя є
книга. І стільки, скільки існує рід людський у Всесвіті, оспівується хвала
довічна і вік безкінечний книзі. Завдяки книгам, через призму теперішнього ми
линемо у майбутнє та минуле. Книга - джерело знань Ще древні єгиптяни
говорили:
«Ти повинен звернути своє серце до книги.
На світі немає нічого кращого за книги.»
Книга щоденно дає нашому розуму і серцю неоціненну духовну силу й
естетичну насолоду. Мимоволі приходять на згадку слова Гіппократа:
«Життя - коротке, книга - вічна»
Безмежна сила книжки, без неї людина сліпа. Книга відкриває великий світ.
«Книги – кораблі думки, які плавають по хвилях часу і несуть свій
дорогоцінний вантаж від покоління до покоління», так говорив про книгу англійський філософ, письменник і державний діяч
Френсіс Бекон.
Скільки безцінних скарбів трапляється на шляху читачів! А скільки ще
цікавого попереду тих, які мандруватимуть далі. Книголюби вважають себе

справжніми мандрівниками. Німецький письменник Й. В. Гете, уявляючи, що
він подорожує хвилями книжкового моря, стверджував:
«Царство книг справді може бути названо морем – таке воно неозоре, такі
дива можна в ньому віднайти».
Нашому славному Кобзареві – Т.Г. Шевченку належать мудрі слова, що
звучать,як духовний заповіт:
« Учітеся, читайте!
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь».
Протиставляти одні книги іншим не слід. Хороших видань багато і не варто
себе обкрадати. Читайте історію свого народу, його славних героїв, веселі вірші
.Читати треба різні хороші книги.
«Книжка, можливо найбільш складне і велике чудо з усіх чудес, створених
людством, на шляху його до щастя й могутності майбутнього», писав
М.Т.Рильський.
Можна без кінця перераховувати імена видатних українців, які прославили себе
і державу відкриттями у математиці, фізиці, астрономії, літературі, мистецтві. І
кожен з них безпечно завдячує цим чудовій скарбниці знань – книзі. Дружіть з
книгою – усі скарби знань розкриває перед вами це найбільше чудо з чудес,
створених людством!

Пам’ятки для роботи з книгою

Чотири завдання, які повинні бути розв’язані під час читання.
Перше завдання – це зрозуміти і засвоїти прочитаний матеріал.
Друге завдання - продумати прочитане.
Третє завдання - зробити з прочитаного потрібні виписки.
Четверте завдання - це усвідомити, що нового навчила вас книжка.

Як стати справжнім читачем?
Якщо хочеш поговорити з кимось - відкрий книгу .
Якщо ти занудьгував – візьми книгу .
Якщо тобі потрібна порада –відшукай її в книзі .
Якщо прагнеш знайти друга – подружись з книгою.
Якщо мрієш стати справжньою людино – читай книги.
Якщо хочещ відчути безмежні можливості людського розуму працюй з книгою.

