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Підготувала бібліотекар
Мар’янівського НВК
Таран Надія Володимирівна

Бібліотечна  зустріч
«Книга-маленьке віконце, а через нього увесь світ видно»
Мета: ознайомити учнів з дитячою бібліотекою, з дитячою літературою бібліотеки, з читальним залом, з історією  виникнення книг, розвивати логічне мислення, вміння формувати оцінні судження, збагачувати мовлення дітей образним словом і висловами, виховувати любов і шанобливе ставлення до книги.
Обладнання: дитяча бібліотека, виставка книжок прислів`я, загадки, ноутбук.
                                         Хід зустрічі:
Повідомлення теми і мети зустрічі
СЛАЙД 2
Бібліотекар: Шановні діти сьогодні Всесвітній день книги. Ми з вами проведемо невеличку екскурсію  країну книг. Книги – це джерело знань. З книг ми пізнаємо життя. З ними радіємо та переживаємо, відкриваємо нові світи, знайомимось із звичаями інших країн.
        Із книгою ви познайомилися давно, коли ще не вміли читати, а тільки розглядати малюнки, слухали цікаві казки, захоплюючі оповідання, які вам читали дорослі. Тепер ви школярі, і зустрічаєтеся з книгою щодня. Книга  стала вашим вірним і надійним другом.
Ви знаходитесь у шкільній бібліотеці, де зібрано дуже багато книг, які розставлено по полицях.
Тут книги розумні живуть,
У тихій величній світлиці
А двері широкі відкриті ведуть
До знань золотої скарбниці.
Що ж таке бібліотека? Слово «бібліотека» походить зі слів давньогрецької мови і складається з двох слів: «бібліо» – книга, «тека» – зберігання.
       Отже, бібліотеки призначені для зберігання книг. У наш час бібліотеками називають культурно-освітні заклади, що збирають книги, журнали, газети, інші друковані видання , проводять спеціальне їх опрацювання та видають читачам.
Найбільшою дитячою бібліотекою в нашій країна є Українська держана бібліотека  для дітей та юнацтва в Києві. Є дитячі бібліотеки майже в кожному місті, у кожній школі. Є вони й у багатьох із вас дома.
Але книги були не завжди. З давніх-давен люди прагнули знань. Від одного покоління до іншого усно передавали відомості про речі, що допомагали людям вижити: як добути вогонь, як хліб вирости, кого слід поважати, а кого ненавидіти.
Але  людська  пам’ять – не  такий уже й  надійний  засіб  зберігання і передачі  різноманітних  знань.
Отож, прадавні люди вигадали  письмо  для  закріплення, зберігання і передачі  інформації. Так  у  прадавньому Вавілоні, десь із п’ять  тисяч  років  тому, з’явились  перші  книжки. Але  що  то були  за книжки!
Їхніми  сторінками  слугували  глиняні  таблички, на які  за допомогою гострих паличок  наносили  знаки. Це  були  непрактичні  книги. Їх  весь  час удосконалювали. Пізніше, так  званий папір, робили з телячої шкіри, ще пізніше з болотяної тростини – папірус.
Той папір, який ви знаєте, винайшов китаєць Чай Лунь ще в другому  столітті  нашої  ери. Але до  нас  такий  папір  потрапив  значно пізніше  в ХІ чи ХІІ столітті.
У ХІІІ столітті  Європі навчилися  виготовляти  папір. Відтоді  друкарні  з`явилися  в різних  містах і країнах. У нашій  країні це сталося у ХVI    столітті. Першодрукарем в Україні був  Іван Федоров.
Перша  бібліотека у  нас  з’явилася у Києві  при  Софіївському  соборі  в ХІ столітті.
Безмежна сила книги! Без неї людина сліпа. Книга відкриває перед людьми  великий  світ. Протягом усього  життя  ми  звертаємось  до  книги. Згадайте першу  казку, яку  вам  розповідала  мама чи бабуся, свої  улюблені казки, коли  ви, ще зовсім  маленькі, не вміли  ще як  слід  розмовляти, а вже  роздивлялися  малюнки, щось уявляючи фантазуючи.
І  коли  ви взнали  літери, навчилися  з  них  складати слово, а зі слів  речення, ви  самі  стали  читачами.
З  дитячих  літ  книжка  допомагає  вам  зрозуміти  світ, що вас оточує. Вона  відриває вам  небачені  обрії,  допомагає зрозуміти  історію  народу  розкриває  таємниці  природи, життя. Книга – помічник  у  навчанні  та  вихованні, вона збагатить  знаннями, зміцнить волю, пробудить мрію. Книжок у нас багато, ще й з такими барвистими малюнками! Розкриваєш першу з них – опинишся у далекій казкові країні, у якій живуть велетні, в селі маленькі чоловічки або твої ровесники. Книга – мудрий друг, який не вміючи говорити, розказує вам про незвичайні пригоди і подорожі про чудеса, про навколишній світ. 
 Нерідко книга, прочитана вами в дитинстві, залишається в пам`яті все життя. Герої, з якими ви зустрілись на сторінках книг, стають вашими вірними друзями.
Поетична сторінка
СЛАЙД 3
В кожнім домі, в кожній хаті-
У містах і на селі,-
Хто навчився вже читати, 
Має книжку на столі!

Все ми в книзі знайдемо,
Кращої не знаємо,
Доброї і вірної,
Подруги малят!

Книгу зрозумілу,
Чесну, добру і сміливу
І дівчатка, й хлопчики-
Хочуть всі читати!

Із малими читачами 
В хаті клопіт вечорами:
Від книжок, хоч треба й спати
Їх ніяк не відірвати

Книга друг ти наш незмінний,
Друг любимий, з ранніх літ.
Ми з тобою пізнаємо світ.
Ми побачим всю країну
Нашу рідну Україну.

Країна загадок
СЛАЙД 4 Бібліотекар або учні-ведучі загадують загадки, а діти разом відповідають.
1.Біле, а не сніг, не сорочка, а зшита, не поле, а засіяне. (аркуш книги)
2.Біле поле, чорне насіння, хто його сіє, той розуміє. (книга)
3.Кожен скільки хоче бере, а все залишається. (книга)
4.Язика не має, а розуму навчає (книга)
5.Дуже я потрібна всім - і дорослим і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. (книга)
Народ скаже - як зав`яже
СЛАЙД 5
Бібліотекар каже першу половину прислів’я, а діти проказують другу половину.
1.Хто багато читає, той багато знає.
2.Книга вчить, як на світі жить.
3.Читання - ось краще начання.
4. Мудрим ніхто не вродився, а навчився.
5.Книга - ключ до знань.
                                             Скарби
СЛАЙД 6	Учні розповідають тематичний вірш.
Є книг багато – радісних, печальних.
Товстих, тонких, барвистих, наче жар.
Але одна – книжкам усім начальник,
І звуть її по-простому – Буквар.
Із нього слів не вируба сокира,
Це маленятам кращий в світі дар,
І мова в нім – легка, співуча, щира,
Дитячі душі гріє він – Буквар.
Пісенька про книгу
Діти разом, або окремий учень (учениця) співають.

Книжка – добрий, мудрий друг.
Книжка знає все навкруг –
Що, до чого, звідки, як    |
І про що писав Маршак.     | (2)

З нею взнаєш сто країн
І сягнеш морських глибин,
Долетиш за мить одну       |
В міжпланетну далину.      | (2)

Друг твій, книжка, відповість,
Що верблюд в пустелі їсть,
Скільки літ живуть кити, - |
З неї все узнаєш ти.       | (2)

СЛАЙД 7  Колаж «В країні книжок»
	Учні колективно приклеюють до плакату вирізані із старих журналів та книжок тематичні малюнки. 

СЛАЙД 8  перегляд тематичної відеопрезентації
Перегляд відеопрезентації «Цікаві факти з бібліотечної історії»
https://www.youtube.com/watch?v=xV3PgnC3OOA" https://www.youtube.com/watch?v=xV3PgnC3OOA 

СЛАЙД 9  Ознайомлення з сучасною літературою
Огляд подарованих випускником 1998 р. книг про сучасні історичні події.

СЛАЙД 10  Перегляд тематичного мультфільму (для молодших класів)
https://www.youtube.com/watch?v=XhhH5sWI8vM" https://www.youtube.com/watch?v=XhhH5sWI8vM 

Бібліотекар: Любі друзі, шануйте, бережіть, любіть книжки. І тоді весь  розум мудрість і людська доброта переходитимуть до вас через книги. Читайте. Хай не буде у вас жодного дня, щоб ви не прочитали бодай однієї сторінки з нової книги. Запамятайте «Книга – джерело знань». 


Додатки:
Відеопрезентація «Цікаві факти з бібліотечної історії»
Презентація-фоторепортаж «Місячник шкільних бібліотек у Мар’янівському НВК »
	Мультфільм «Вовка в тридевятом царстве»
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