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Урок-міркування «Чи бувають 

права без обов’язків» 
У правовій освіті дітей і підлітків 
важко перебільшити роль дитячої 

бібліотеки. По-перше, вона володіє 
інформаційними ресурсами і 
можливістю донести правові знан-
ня до читачів за допомогою як 
спеціальної, так і художньої 
літератури. По-друге, властиві для 

бібліотеки форми і методи роботи 
роблять серйозні дисципліни 
емоційно забарвленими і живими. 
І, по-третє, бібліотека для дітей 
підтримує тісні контакти з 
організаціями,  які  можуть  надати  

 
 
юним читачам не лише теоретич-
ну, але й практичну допомогу з 
правової освіти та з питань захисту 
дитячих прав.  
Саме тому, в районній дитячій біб-
ліотеці, в рамках Всеукраїнського 
тижня права, який проходив з 7 по 
11 грудня, для користувачів бібліо-
теки, учнів 6-А та 6-Б класів спеціа-
лізованої школи І-ІІІ ступенів №3 
було проведено урок-міркування 
«Чи бувають права без 

обов’язків», участь в якому взяв 

інспектор Кролевецького відділен-
ня поліції ГУНП в Сумській області 
старший лейтенант поліції Євген 
Сергійович Барзаковський. Він оз-
найомив дітей з їх правами, 
розповів про причини злочинності 
у нашому суспільстві, засоби, які 
держава використовує у боротьбі із 
злочинністю, про роль 
громадськості в подоланні право-
порушень, що таке злочин, чим 
відрізняється злочин від проступку 
тощо. Крім цього, фахівці 
книгозбірні підготували для дітей 
мультимедійну   презентацію   «Ве- 
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лика книга про права і обов’язки 
дітей», а кросворд «Права дитини» 
дав змогу перевірити знання своїх 
прав i обов’язків. Кожному учню 
були роздані буклети «Великі пра-
ва маленької дитини».  
У читальному залі була 
організована книжково-ілюстра-
тивна викладка літератури «Свої 
права ти добре знай, їх шануй і 
захищай!» 
 

Відеокруїз  
«Завітай до мене Миколай» 

Грудень – щедрий місяць на свята. 
Особливо на іменні: Андрія, Вар-
вари, Савви, Миколая, Ганни… та 
всіх не перелічити. Та найбільше 
ми чекаємо 19 грудня – День Свя-
того Миколая. І не дивуємось, що і 
дорослі і діти з нетерпінням чека-
ють подарунків, хто яких: цукер-
кок, іграшок, гарних речей, теплих 
слів і гарних усмішок. 

А історія свята давня і цікава… 
Колись жив і служив Господу і лю-
дям єпископ Миколай. То був доб-
рий і порядний чоловік. Допомагав  

 
 
усім, хто в Бога вірує, а найперше 
тим, кого спіткало горе. Свої дари 
вручав так, щоб його не бачили. В 
шторм він врятував молитвою ко-
рабель і пасажирів, молитвою вос-
кресив моряка, який впав з мачти, 
бідній вдові в тяжку пору допоміг. І 
завжди у нього вистачало милосер-
дя і для бідного, і для багатого. Так 
він ходить і донині, дарує добрим 
людям подарунки, злим-різочки, 
як нагадування про помилки. Ота-

ку історію і почули вихованці Цен-
тру соціальної реабілітації дітей-
інвалідів, здійснивши відеокруїз 
«Завітай до мене Миколай», 
напередодні Дня Святого Мико-
лая. З захопленням вихованці бра-
ли участь у святковому віражі 
«Святий Миколай нас оберігай!».  
І на завершення заходу глядачі 
пообіцяли до приходу святого Ми-
колая допомогти мамі і тату, бра-
тикам і сестричкам і обов’язково 
написати в листі святому Мико-
лаю, щоб приніс подарунки і здо-
ров’я родині. 
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Святковий чародій-вечір  
«Вже веселий Новий рік заві-

тав на наш поріг» 
28 грудня 2015 року в Центрі соці-
альної реабілітації дітей-інвалідів 
був проведений святковий чаро-
дій-вечір «Вже веселий Новий рік 

завітав на наш поріг» для вихова-
нців центру.  

Святкову виставу для дітей та їх 
батьків показали фахівці та вихо-
ванці центру, бібліотекар районної 
дитячої бібліотеки Ірина Лисенко. 
Всі герої були у різноманітних свя-
ткових костюмах мультяшних та 
казкових героїв: це, - і Маша, і Вед-

мідь,     і чортик, і Баба Яга, і  

 
 
міліціонер.  
Головною метою героїв було 
засвітити ялинку своїми особливи-
ми здібностями, але у чарівників 
чомусь не виходило. Тоді на допо-
могу прийшов Дід Мороз, який не 
тільки запалив вогники на ялинці, 
а й заспівав, затанцював з 
діточками та послухав кожного, 
хто щось приготував з віршів та 

пісень. 

Після того, як всі діти проспівали 
пісні, продеклаували вірші, пово-
дили хоровиди, розгадали загадки 
Дід Мороз привітав всіх діточок 
святковими подарунками до Ново-
го року.  
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Фахівці Кролевецької  
районної дитячої бібліотеки 

запрошують користувачів кни-
гозбірні на новорічно-різдвяні 

заходи! 

Новий рік – яскраве, загадкове, 
повторне, галасливе, дивовижне 

свято. Свято казкових чудес і 
чарівництва з подарунками, сюр-
призами і виконаннями бажань. 
Традиційно, напередодні свята і в 
дні зимових канікул фахівці закла-
ду організовують з дітьми цікаві 
новорічно-різдвяні заходи на всі 
смаки й уподобання.  
Також напередодні Нового року 
кожен працівник відділу робить 

все для того, щоб якомога  

 
 
яскравіше оформити свій абоне-
мент.  
У відділі обслуговування користу-
вачів 1-4 класів організований но-
ворічний куточок «Казкові вити-

нанки новорічних свят», де свят-
ково засяяла незвичайна ялинка – 
КНИЖКОВА, поряд з якою розта-
шувалися цікаві книжки про зиму. 
Тут кожен відвідувач бібліотеки 
може помилуватися цією красою та 
взяти цікаву книжку додому.  
У відділі обслуговування користу-
вачів 5-9 класів для читачів органі-
зована виставка новорічних прик-
рас «Новорічні фантазії», а в чи-
тальному залі на користувачів че-
кає яскраво вбрана новорічна яли-
нка та виставка-інсталяція «Ча-
рівний світ новорічної казки». 

Щодня своїх відвідувачів ласкаво 
зустрічають працівники Кролеве-
цької районної дитячої бібліотеки. 
Задля того, аби яскраво оформити 
дитячу книгозбірню фахівці закла-
ду провели з дітьми майстер-класи 
з виготовлення паперових 
сніжинок, кульок, ялинок,  
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ліхтариків, янголів, балерин, 
тинанок, гірлянд, будиночків та 
прикрасили ними приміщення.  
Вітаємо всіх користувачів з насту-
ступаючим Новим Роком і 
запрошуємо відвідати бібліотеку 
під час новорічних свят.  
Ми з нетерпінням чекаємо на Вас, 
дорогі, любі читачі!!! 

Заходи, які відбудуться у бібліо-
теці під час новорічно-різдвяних 

свят 

 
 

Дідусь приїхав у гості до внука: 
- Ну, Юрчику, скажи, скільки 

тобі років? За кожен рік отримаєш по 
шоколадній цукерці. 

- Дідусю, а можна я краще 
скажу, скільки років вам? 
 

- Доню, тобі 
хліб із повид-
лом? 
- Без… 
- Без повидла? 
- Без хліба! 
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Грудень 

(народні прикмети) 

Якщо зима не настала в грудні і 

січні, то вона не 

настане до 10 лю-

того.  

Снігурі 

прилетіли в 

грудні - зима бу-

де суворою. Хлібородність - перед 

суворою зимою. 

Зима морозяна, з великим снігом 

віщує гарний врожай хліба. 

Від заморозку до зими - місяць. 

На полях сніг хвилястий - будуть 

хліба рясні.  

Зима не настала, доки не встано-

виться санна дорога. 

Дощова зима - ознака неврожайно-

го року. 

Взимку надходять хмари з півночі -

потепліє. 

Зима 

малосніжна - 

літо посуш-

ливе. 

Взимку сухо 

й холодно - 

влітку сухо й жарко. 

Якщо взимку вітер подув з півночі -

буде дуже холодно, зі сходу - на 

мороз. 

 

 

 

 

Багато снігу намете - багато хліба 

прибуде. Сніг на полях - зерно в 

засіках. 

Зима по коліна - бути врожаєві. 

Якщо взимку сніг лягає рівно - літо 

передбачається сухе; якщо гребе-

нями, то вологе. 

Зима снігова - літо дощове, взимку 

хуртовина і влітку негода. 

Зима багата на сніги й ожеледицю 

- на гарний врожай. 

Якщо грудень сухий, то буде довга 

суха весна і сухе літо. 

Як у грудні сніг заляже, то у серпні 

жито виляже. 

Сніг на полі лежить пагорбами, 

хвилями - на врожай жита. 

Якщо на початку зими йде силь-

ний сніг, то на початку літа пада-

тиме сильний дощ. 

Паморозь - провісниця снігопаду. 

Якщо спекотним був липень, то 

грудень буде морозяним. 

Перший сніг щільний і мокрий - 

на вологе літо, сухий і легкий - на 

сухе. 

Якщо снігопад припиниться після 

полудня або ввечері без прояснен-

ня неба – на завтра знову чекай 

снігу. 
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1 грудня. 
Який перший день грудня, така і 
вся зима буде. 
3 грудня — Прокла. 
Коли 3 грудня йде сніг, то 3 червня 
піде дощ.  
4 грудня — Введення. 
Введенські морози ще зими не 
роблять. 
Як буде на Введення в сліду вода, 
то на Юрія трава.  
6 грудня — Митрофана 
Якщо на Митрофана моросить сніг 
і північний вітер, та 6 червня буде 
вітер з півночі і дощ побризкає.  
7 грудня — Катерини. 
Як на Катерини холодно, то буде 
голодно.  
9 грудня — Юрія, Юріїв день. 
На Юрія ходять слухати воду в ко-
лодязях: коли тихо, не хвилюється - 
зима буде теплою, почуються звуки 
- чекай сильних заметілей. 
12 грудня — Парамона, Перед 
Андрія.  
Ранок красний - бути грудню яс-
ним, сніг на Парамона - бути 
заметілям до Миколиного дня. 
13 грудня — Андрія. 
Повторно слухають воду: тиха вода 
- хороша зима, шумна - 
тріщатимуть морози, будуть бурі, 
заметілі. 
 
 
 
 

 
 
 
 
17 грудня — Варвари. 
Якщо в грудні на Варвари болото, 
то буде зима красна, як золото. 
Який день на Варвари, такий і на 
Сави. 
Яка погода на Варвари, така й на 
Різдво.  
19 грудня — Миколи, Миколи 
Чудотворця. 
Який день на Миколу зимового, 
такий і на Миколу літнього. 
Як на Миколу піде дощ, то врожай 
на озимину. 
22 грудня — Ганни.. 
Яка Ганна до ніченьки, така зима 
до весноньки. 
25 грудня — Спиридона Сонце-
ворота. 
Якщо на Спиридона світло, то Но-
вий рік буде морозним, ясним, а 
коли похмуро і на деревах буде 
іній - похмурим і теплим. 
26 грудня — Євстрата, Євгенія. 
Який Євстрат - такий січень. 
28 грудня — Трифона. 
Який Трифон - такий і березень. 
29 грудня — Агей. 
Який Агей - такий і квітень. 
30 грудня - Данила. 
Якщо з'явиться іній - Різдво буде 
теплим. 
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