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Літо з книгою – це свято 

Літо – найулюбленіша пора всіх дітей. Чимало хто мріє 

про відпочинок коло моря, дехто – вирушити у захоплюючі 

подорожі до давно омріяних міст або місць. Та чи можна уявити 

навіть найцікавіший відпочинок без книжки? 

Фраза банальна, але ж справедлива – у книг 

канікул не буває! 

Літній відпочинок дітей - це не бездумне 

гаяння часу, байдикування. Цих золотих днів 

вистачить не тільки на сонце і на річку з 

морем, на заняття спортом та рухливими 

іграми – а також на читання творів за 

програмою. 

Літнє читання – чудовий час для 

розширення кругозору дітей та їх творчої уяви. Саме тому, для 

фахівців бібліотек настала спекотна пора: час потрудитися над 

реалізацією літніх програм і подумати про дозвілля своїх 

користувачів-дітей.  

Однією з характерних рис сучасного стану масової 

роботи бібліотеки під час дозвілля дітей є широке 

використання нетрадиційних форм. Їх значення полягає в 

тому, що вони сприяють неформальному спілкуванню читачів, 

цікавому проведенню вільного часу дітей. 

Тому в бібліотеці для молодших школярів, можна 

провести літературну гру з різними етапами: «Впізнай героя», 

«Ти отримав телеграму! Хто її автор?», «Чиї це речі ?». 
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До послуг читачів в бібліотеках району пропонуємо 

організувати книжково-ілюстративні виставки:  

  «Літо з книгою»,  

 «Подорожуємо разом із книгою»,  

 «Куди поїхати влітку»; 

 «Прилетіло літечко на рожевих крилечках…» 

 «Візьми поради для розради», 

 «Книги – 103», 

 «Книга вчить, як на світі жить». 

  бібліотечну інсталяцію «Літаки мрій», ідея якої простими 

загальнозрозумілими дитячими виробами передати мрії 

дитини. 

Рекомендуємо організувати тематичні заходи: 

 віртуальну подорож «На гостину до казки-чарівниці»,  

 інтелектуальний квест «Кмітливі, вперед!»,   

 інформаційний огляд «Українська книга – жива пам’ть 

поколінь», 

 вікторину «Квіти поруч нас», 

 літературно-поетичний вернісаж «Плекатимеш мову – 

цвістимуть слова», 

 літературно-мистецький вечір «Серед земної краси»,  

 краєзнавчий турнір «Краєвиди Кролевеччини», 

 літературний хіт-парад «Новинки-цікавинки»,  

 творчий майданчик «І все це КНИГА!!!»: малюнки, орігамі, 

вироби, конкурси, вікторини, 

 читацький паркан висловлювань «Мої думки про 

БІБЛІОТЕКУ», 

 інформаційну годину «Це малятам треба знати», 
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 конкурс «Відгадай мелодію», 

 слайд-вікторину «Моя країна – Україна», 

 інформаційну годину «Про все цікаве на планеті читай у 

книзі, журналі та газеті», 

 урок народознавства «Страви 

української кухні», 

 гру-забаву «У королівстві книг», 

 конкурс-вікторину «Що ти 

знаєш про Україну ?», 

 день екологічного виховання 

«Природа навколо нас», 

 конкурс екологічного плаката 

«Бережімо планету», 

 ігри «Що я знаю про тварин», 

«Яких я знаю комах». 

Новацією цьогорічної 

програми літніх читань може 

стати проведення у бібліотечних 

закладах району інтерактивних екскурсій краєзнавчої 

тематики. Програма передбачає диференційований підхід до 

різних вікових груп користувачів. Найменшим відвідувачам (1-3 

кл.) можна запропонувати ігри, вікторини, перегляди 

мультфільмів екологічної тематики, пізнавальні фільми про 

рослинний і тваринний світ.  

На підтримку літніх читань «Канікули з книгою – 2015» 

для найменших відвідувачів бібліотеки пропонуємо 

організувати «Бібліостолик», за яким можна читати, малювати, 

ліпити з пластиліну, складати пазли, робити саморобки. 
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Для того, щоб задовольнити інформаційні смаки 

потенційних користувачів, бібліотекарі можуть запропонувати 

виставку періодичних видань «Наша преса на всі інтереси», 

можливість скористатись ФРІМАРКЕТОМ, де кожен бажаючий 

може залишити свою книжку для того, щоб інші змогли 

насолодитися спілкуванням з чудовою книгою та взяти собі 

книжки, залишені іншими. 

Крім цього, під час літніх канікул для дітей в бібліотечних 

закладах району пропонуємо організувати  ігрові заходи, 

спрямовані на формування читацьких інтересів, розвиток 

читацької культури, стимулювання мотивації до читання. 

Відвідувачі бібліотек щодня матимуть змогу весело і корисно 

провести час, беручи участь у пізнавально-розважальних 

заходах, з 11:00 до 15:00.  

Програма літніх читань «Канікули з книгою – 2015» 

Понеділок – читацька 

експедиція «Весь світ у долонях, 

або візитна картка країни».  

Під час експедиції її учасники 

матимуть змогу здійснити 

пізнавальну подорож, під час якої 

буде представлено дитячого 

письменника, його твір та вигадану 

ним казкову країну. У програмі зустрічей також – інтерактивна гра 

та перегляд екранізацій за мотивами відповідного твору. 

Вівторок – ігрова скарбничка «Скільки народів, стільки 

дитячих свят». 
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Учасникам літніх читань бібліотекарі запропонують не лише 

ознайомитися з іграми, у які грають діти в різних куточках 

планети, а й пограти у національну гру. Зміст багатьох із них може 

розповісти про побут, релігію, народні звичаї…  

Середа – бібліополяна «Грайлики-читайлики». 

Учасники бібліополяни матимуть змогу на свіжому повітрі 

знайомитися з різними книжками, 

журналами; взяти участь у 

різноманітних іграх, конкурсах; 

розгадувати загадки, вікторини тощо.  

Червер – журнальний карнавал 

«Прем’єри літа». 

Під час журнального карнавалу 

читачі будуть знайомитися з певними журналами, їх рубриками, 

розгадувати головоломки, робити поробки тощо.  

П’ятниця – літературний майданчик «Будуємо книжкове 

місто». 

Під час літературного майданчика діти-читачі матимуть змогу 

побудувати величезне місто з книжок. 

Тут можна буде знайти книги на різну 

тематику: суспільно-політичну, 

природничо-наукову, технічну, 

сільськогосподарську, художню тощо. 

Щодня для дітей можна 

організовувати бібліотечний 

кінозал «Мулятяшне літо».  

З метою розвитку і сприймання прекрасного у природі, 

мистецтві, стосунках між дітьми під час літнього відпочинку 
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необхідно створити чи продовжити роботу клубів та груп за 

інтересами, які не тільки б об’єднували дітей, а й давали їм 

можливість спробувати сили в певній справі та виявити творчі 

нахили особистості. 

Додаток 1 

Пропонуємо вам розробки окремих заходів: 

Ігри для розвитку мислення 

Гра 1:  

Беруться три слова, які не зв’язані між собою за змістом. 

Необхідно скласти як можна більше речень, які включають дані 

слова. Можна змінювати відмінки, доповнювати речення 

іншими словами 

Варіант 1: океан, дерево, миша 

Варіант 2: вулиця, зірка, бабуся 

Варіант 3: лялька, небо, ножиці 

Варіант 4: блокнот, велосипед, жираф 

Для першого варіанту традиційним може бути таке речення 

«Миша, яка рятувалася від кота, вилізла на зламане вітром дерево, 

яке віднесло в океан». 

Гра 2:  

Даються два випадково вибраних слова. Необхідно назвати як 

можна більше для них ознак. 

Варіант 1: пуля, батарейка 

Варіант 2: конвалія, дзвіночок 

Варіант 3: глобус, м’яч 

Варіант 4: хмаринка, камінь 

Приклад відповіді на 1 варіант: «Пуля та батарейка мають форму 

циліндра», «Пулю та батарейку можна кинути на велику відстань». 
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Гра 3:  

«Виключення зайвого слова, для яких можна виділити загальну 

ознаку «Зайве» слово потрібно виключати. Слід знайти як 

можна більше варіантів виключення зайвого слова: 

Варіант 1: кішка, кедр, дзвіночок 

Варіант 2: дощ, вітер, дерево 

Варіант 3: часи, рука, термометр 

Варіант 4: книга, лінійка, ваза 

По першому варіанту приклад: «Дзвіночки і кедр – рослини, кішка – 

зайва; кішка і дзвіночки – мають в слові букву «і», кедр – зайве; кішка і 

кедр мають менше букв ніж дзвіночки». 

Гра 4:  

«Пошук визначень». Учасники повинні придумати до кожного 

слова визначення 

Варіант 1: клей 

Варіант 2: каша 

Варіант 3: рот 

Варіант 4: корисливість 

 

Додаток 2 

Вікторина 

«Мандри сторінками книг» 

1. Якими пам’ятками знамениті Стародавні Греція, Єгипет, 

Месопотамія? (сім чудес світу) 

2. Про яку вежу згадується у Біблії? (Вавилонська вежа) 

3. Стіна, яку штурмував маг Коперфільд? (Велика Китайська 

стіна) 
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4. Який зв’язок Собору Нотр - Дам де Парі з письменником 

Віктором Гюго? (Собор Паризької Богоматері)  

5. Собор в Києві, що носить жіноче ім’я? (Софіївський Собор) 

6. Символ Сполучених штатів Америки? (статуя Свободи) 

 

Гра «Тварини на карті світу» 

Що означають назви перерахованих тварин на карті світу? 

1. Уж (річка в Україні) 

2. Судак (містечко в Криму) 

3. Орел (місто в Росії) 

4. Кобра (річка в Росії) 

5. Черепаха (острів в Росії) 

6. Тигр (річка в Туреччині та Іраку) 

7. Анаконда (річка в США) 

 

Літературна подорож «Сторінка улюблених казок» 

Пригадайте чарівні країни та прізвища авторів,  

які написали ці книги: 

1. Країна чудес та Задзеркалля (Л.Керрол «Аліса в країні 

чудес») 

2. Країна Дурнів (О.Толстой «Пригоди Буратіно») 

3. Смарагдове місто (В.Волков «Чарівник Смарагдового 

міста») 

4. Країна Нарнія ( К.Льюіс «Нарния») 

5. Країна Ліліпутія  (Д.Свіфт «Мандри Гулівера») 

6. Країна Далека, Веселія, Чужинецька (А. Ліндгрен «Міо, 

мій Міо») 
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7. Країна Брехунів (Д. Родарі «Джельсоміно в країні 

Брехунів») 

8. Країна розваг (К.Колоді «Пригоди Піноккіо») 

 

Додаток 3 

Сценарій свята  

«Хай буде дитинство щасливим» 

Мета. Розповісти учням про їхні права й свободи, визначені 

Конвенцією про права дитини; навчити правильно 

реалізовувати свої права; виховувати в учнів поважне ставлення 

до власної особистості та інших. 

Обладнання. Плакат «Календар правових дат», роздруковані 

пам’ятки «Знати потрібно дорослим і дітям», мультимедійна 

дошка, презентація «Наші права — щасливе дитинство», 

книжкова виставка «Знай свої права, дитино».  

Епіграф: 

Людина — найцінніший скарб. 

Кожен із вас - особистість, 

і саме такої людини, як ви, 

більше на Землі немає і не буде. 

Учень. 

Мораль і право,  

Право і Закон - 

Рушійні сили для життя людини,  

А їх знання надасть нам вірний тон  

І розвитку держави - України.  

Регулювати світ людських стосунків, 

Впроваджувать державницький процес - 
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Все в правознавстві міститься в рахунку,  

Розумно й чесно твориться прогрес.  

Щоб забезпечить молодим майбутнє,  

Свідомо накопичуйте знання.  

Все, що завчили, стане незабутнім,  

Конкретно мусим жить, не навмання. 

Ведуча. У мене на столі є чудова скринька, у ній зараз - 

найцінніший скарб нашої планети Земля. Я вас заінтригувала, 

хочете дізнатися що тут таке? Хто з вас хоче побачити, може 

зазирнути, але поки що не розказувати, кого там побачить (саме 

кого, а не що). Так кого ж ви побачили в чарівній скриньці? 

(Відповіді дітей). Ви побачили там себе, оскільки на дні було 

дзеркальце. 

У дзеркалі ви побачили себе – людину, найголовніший скарб 

нашої планети. Кожен із вас — неповторна особистість, цілий 

Всесвіт, і він унікальний, тому що ніколи і ніде не може 

повторитися. Але пройшло не одне тисячоліття, поки людство 

усвідомило неповторність кожного і ухвалило закони, які 

оберігають людину, її життя й індивідуальність. Отже, з чого все 

почалося. 

Ведучий. Давним-давно, ще в стародавні часи, у людей була 

необхідність відстоювати свої права. Спочатку це робили 

силою. Слабка людина не мала жодних прав, якщо в неї не було 

сильного покровителя, який бажав би допомогти їй у вирішенні 

суперечок. 

Тривалий час діяв неписаний закон: «Хто багатий, той правий». 

Але коли виникли перші держави, правителі яких прагнули 
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встановити загальний порядок і норми життя для всіх 

громадян, у людське суспільство прийшов новий закон права. 

Тепер держава ставала на захист і сильного, і слабкого. 

Головним критерієм права стала справедливість, а не сила. 

Ведуча. Минали століття. Держави створювалися,  

розросталися, процвітали або гинули. Чому? Як свідчить 

історія, правителі й уряд не завжди піклувалися про свій народ. 

Так, оголошуючи сусідній країні війну чи приймаючи яке-

небудь політичне рішення, правитель прагнув задовольнити 

лише свої інтереси й зовсім не замислювався над долею простих 

людей. Отже, людству потрібно було щось вирішити, знайти 

такого захисника, який міг би примусити державу поступитися 

своїми інтересами заради інтересів своїх громадян і постійно 

піклуватися про них. 

Ведучий. Місію такого захисника взяла на себе міжнародна 

організація ООН, створена в 1945 році з метою вирішення будь-

яких конфліктів та суперечок між країнами не воєнним, а 

мирним шляхом за столом переговорів. Одним із її засновників 

була й Україна. 

Ведуча. А 1948 року держави, що увійшли до ООН, підписали 

Загальну декларацію прав людини — документ, у якому вони 

пообіцяли одна одній і своїм народам забезпечити 

громадянські права й свободи, рівність усіх перед законом, 

особисту недоторканність, свободу совісті, можливість 

дотримуватися своєї релігії й багато іншого. 

Ведучий. Загальна декларація прав людини - важливий і 

корисний документ. Але в ньому говориться про людей загалом 
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— і жодного слова про дітей. Але ж діти потребують особливої 

уваги й захисту з боку держави. 

Ведуча. Саме тому в 1989 році ООН прийняла окремий 

документ під назвою «Конвенція про права дитини». Конвенція 

- це міжнародна угода. У ній держави беруть зобов'язання 

дотримуватися прав кожної дитини. І наша держава також 

підписалася під цим документом, а отже, пообіцяла світові 

піклуватися про своїх маленьких громадян. 

Ведучий. Сьогоднішні діти - це майбутні дорослі XXI століття, і 

наше завдання допомогти вам засвоїти соціально-правові 

принципи, які закріплені в Конвенцій ООН про права дитини. 

1-й учень. 

Найбільше я хочу,  

Щоб мир був на світі,  

Як небо - у зорях, 

А сад наш - у цвіті. 

2-й учень. 

Найбільше я хочу,  

Щоб сонце щоранку  

Зі мною віталось, 

Присівши на ґанку. 

3-й учень. 

Найбільше я хочу,  

Щоб рідна матуся  

Всміхнулась мені,  

Коли я усміхнуся. 

Ведуча. Давайте пригадаємо, про які права дітей ідеться в 

Конвенції, на що кожен із вас має незаперечне право! 
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Ведуча. Але нам хотілося б дізнатися чи добре ви знаєте, 

пам'ятаєте свої права і чи вмієте їх правильно реалізовувати? 

Давайте проведемо «Казкову правову вікторину» і на прикладі 

героїв відомих вам казок спробуємо роз'яснити статті Конвенції 

про права дитини. 

(Ведучі проводять вікторину, вони по черзі описують негативні 

ситуації, у які потрапив той чи інший казковий герой. Учні 

мають визначити, яке право, визначене Конвенцією про права 

дитини, було порушено стосовно цього героя). 

Мачуха з ранку до вечора примушує Попелюшку працювати. Бідній 

дівчинці заборонено брати участь в іграх та забавках сестер. Яке 

право порушено стосовно Попелюшки? (Право дитини на 

відпочинок і розваги, право брати участь у розважальних 

заходах, що відповідають їхньому віку).  

Ідучи дорогою через ліс до хворої бабусі, Червона Шапочка зустріла 

Вовка, який сказав, що він чуйний, добрий, що також хоче провідати 

хвору бабусю. Вона повірила. Вони вирішили позмагатися: пішли 

різними дорогами, хто швидше дістанеться місця. Але Вовк 

випередив її, обманом вдерся до хати, з'їв бабусю, а потім і Червону 

Шапочку. Які права дитини порушив Вовк? Чи потрібно 

спілкуватися з незнайомими людьми? (Вовк порушив головне 

право дитини - право на життя, також незаконно ввірвався 

до чужої оселі).  

Опікун Гаррі Поттера перехоплює і читає листи, що надходять 

хлопчику зі школи чарівників. Яке право Гаррі порушено?  

 (Право на приватне життя, недоторканність житла й 

таємницю (кореспонденціі).  
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Ведучий. «Я маю право!», «Чому ви порушуєте мої права?» - ці 

слова, на жаль, часто використовує людина в ситуаціях, коли 

сама не права. Зазвичай заява про особисті права є 

виправданням пасивності, лінощів, прагненням отримати щось, 

нічого не даючи натомість.  

І зараз, друзі, перед вами будуть розіграні ситуації, у яких діти 

недоречно заявляють про свої права. Ваше завдання - 

визначити, чому той чи інший герой не правий. Що б ви на 

місці дорослого виповіли йому? А можливо, він усе ж таки 

правий у своїх вимогах? 

Учитель (звертається до учня). Скажи, будь ласка, чому ти 

неготовий до уроку? 

Учень. Я вирішив зовсім не відвідувати ваші уроки математики. 

Вони мені не цікаві, до того ж я збираюся після школи вступати до 

гуманітарного ВНЗ. 

Учитель. Але шкільну програму з математики ти маєш вивчати. 

Учень. У такому випадку я вимагаю, щоб мене навчав інший 

учитель. Ви — занадто суворі, хоча самі, на мою думку, не дуже добре 

знаєте предмет, який викладаєте. 

Учитель. Ти поводишся зневажливо й дуже грубо. Я змушена 

викликати твоїх батьків. 

Учень. Це не грубість, а моя думка. Я маю право вільно 

висловлювати свої погляди з будь-яких питань, що стосуються мене. 

Ведуча. Звичайно, ми добре розуміємо, як неприємно, коли 

твоїх батьків викликають до школи. І, звичайно, ми вільні у 

висловлюванні власних думок. Проте закон у цьому випадку на 

боці вчителя. Подумайте, чого не можна припускатися, 

заявляючи про свої права? (Відповіді учнів). 
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(Дійсно, Конвенція визнає за дитиною право вільно 

висловлювати власні думки, але це право обмежується в деяких 

випадках. Зокрема, якщо висловлювання власної думки завдає 

шкоди репутації та гідності іншої особи). 

Ведучий. Отже, давайте підсумуємо сьогоднішню зустріч. 

Ведуча. У кожного з нас є права, і ми повинні добре знати їх, 

щоб захистити себе, якщо хтось хоче нас образити. 

Ведуча. Але слід знати не лише свої права, але й обов'язки. 

Прагнучи відстояти свою свободу, не утискайте свободу інших. 

Учень. 

Ні, не згине Україна 

В печальній долі. 

Ми відродим землю предків 

Для кращої долі. 

Розбудуємо, уквітчаємо  

Україну гідно,  

Чим пишається кохана,  

Примножимо плідно.  

Ні не згине Україна,  

Відродиться мила.  

Свій народ вона до щастя  

Піднесе на крилах! 

Ведучий. Незабаром вам відповідати за життя нашої країни. 

Адже недарма говориться: «Держава будується не в 

майбутньому, вона будується сьогодні». Ви своїми знаннями, 

своєю працею маєте доводити свою любов до держави. Хочеться 
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вірити, шо ви зробите це гідно, щоб кожен міг би сказати: «Я — 

громадянин України». 

Ведуча. Любіть Україну, любіть свій край, бережіть його, 

плекайте. Нема життя без України, бо Україна — це мати, яку 

не обирають, як і долю, бо Україна - це пісня, яка вічна на цій 

землі. 

 

Звичайно, це лише частина різноманітних форм  масової 

роботи з користувачами-дітьми. Кожен фахівець обирає для 

себе найкраще, те, що можна організувати в умовах кожної 

конкретної бібліотеки. Бажано не зупинятися на досягнутому і 

постійно поповнювати скарбничку форм роботи з книгою, з 

юними користувачами, поєднуючи традиційні та інноваційні 

методи. 

Кожна бібліотека має свою особливість. 

Проте завжди, як казали давні греки – це місце, де розум і 

душа черпають свої сили в старих чи нових ідеях. 

є вміння володіти інформацією й орієнтуватися на людей, яким 

ця інформація потрібна. І все це в першу чергу залежить від 

бібліотекарів, їхнього професіоналізму, креативності. 

Інноваційні перетворення стосуються усіх без винятку 

напрямів бібліотечної діяльності. 
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5. Мережа Інтернет  

 

Прикмети літа 

Чистий захід сонця - ознака стійкої ясної погоди. 

 

Якщо вдень з'являються високі купчасті хмари - чекайте вночі 

знову грози. 

 

Посилення вітру до вечора - до погіршення погоди. Якщо в цей 

час напрямок його міняється проти руху годинникової стрілки, 

будуть тривалі опади. 

 

Відволожилося підсохле, але не прибране на лузі сіно - бути 

дощу. 

 

Перед настанням сирої погоди шкіряні речі стають гнучкими й 

м'якими. 
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Вечірня роса - перша ознака ясної погоди 

на завтрашній день. 

  

Якщо роса не ляже на луги, очікуй дощу. 

 

Якщо квітки в'юнка закриваються - близький дощ, 

розпускаються в похмуру погоду - до гарних сонячних днів. 
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