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4.2. Освітня платформа для учнів початкових класів 

«Бібліотека по-новому – читання по-іншому» 

Мета: виховувати любов до книги як джерела пізнання, сприяти 

популяризації книги, формувати комунікативну компетентність; виховувати 

потребу в читанні,  вдосконалювати життєвий досвід дитини, збагачувати її 

духовний світ. 

Ведуча – Головачова І.А., учитель початкових класів. 

Вступ 

Ведуча: Раді вітати вас в осередку читання і письма початкової школи. 

Про  що сьогодні поговоримо, в чому переконаємось ще раз, вам підкажуть 

учасники нашої освітньої платформи. Вітайте тих: 

- Хто вміє свідомо читати – «Книгу  читати – усе знати» 

- Хто читає кожного дня – «Книгу читай – розуму набирай» 

- Хто вважає, що без читання та письма життя неможливе – «Книга вчить, 

к на світі жить». 

Вітаємо всіх учасників платформи! 

Ведуча пропонує декільком учням вибрати по одному слову зі стенду, які, 

на їх думку, будуть головним для початку обговорення сьогоднішньої теми, та 

повісити на Корабель знань: 

НУШ, ПЕРЕМОЖЕЦЬ, ОСЕРЕДОК ЧИТАННЯ, КНИГА, СЛОВО, 

БІБЛІОТЕКА, СПОРТ, ЗДОРОВ’Я, РАНКОВА ЗУСТРІЧ, МАЛЮНОК, 

ПОРТФОЛІО, ПОМІЧНИК, ГАДЖЕТ, ВІКТОРИНА, МУДРІСТ, ФОТОЗОНА, 

КАРТИНА, ДОСЛІДИ, ПРОЄКТ, МАЙБУТНЄ, LEGO, МАН.   

 

                                           Корабель знань 



14 
 

Платформа № 1 

До першої платформи запрошуються: 

1. Учениця 3 класу Десятерик Д. з учителем Бєляєвою А.О.; 

Бєляєва А.О.: « Я була членом того самого журі, коли Даша перемогла у 

конкурсі читців. Я давно спостерігаю за успіхами цієї талановитої 

дівчинки і хочу запропонувати тобі, Дашо, наступний раз прийняти 

участь у нашій номінації «Юні поети». А як навчитися віршувати, 

складати власні вірші я навчу тебе на заняттях гуртка «Паросток», де юні 

поети нашої школи пробують свої сили. Запрошую тебе приєднатися до 

нашого гуртка! Згодна?» 

2. Учень 4 класу Куліш Г. з бібліотекарем відділу обслуговування 

читачів дошкільного та молодшого шкільного віку дитячої бібліотеки 

м. Марганець; 

Куліш Гліб: « Усі помічають, що зі мною іноді легко, а іноді важко. 

Інколи я геній – винахідник, а інколи – фантазер. Мій улюблений герої 

Гаррі Потер,з ним я цікаво проводжу час. Я вже прочитав 7 книг про його 

пригоди. На полиці я залишу свою улюблену з дитинства книгу.» 

3. Учениця 2 класу Черногор М. з медичною сестрою школи Вітько М.М. 

Черногор Мілена: « Я, Мілена. Мені 7 років. Я читаю з 3 років. Моя 

мама викладає історію. Я читаю свої книжки і матусині. Сьогодні у мене 

«Історія України». Ось послухайте, як я читаю. Скажіть сторінку. Ви 

можете взяти книжки у моєї мами, а для батьків такі книжки є у нашій 

бібліотеці». 

Вітько М.М.: «Я як медичний працівник дуже раджу дітям берегти свій 

зір. У країні 30% людей з порушенням зору, 

у школі 5 % дітей мають захворювання очей. 

Моя порада і поради лікарів: читайте сидячи, 

тримаючи книгу на відстані не менше 30см, 

шрифт підбирайте не менше 7 мм, зір 

укріпляйте вправами для очей, вживайте 

вітаміни групи А,В,С. Ставте таймер, коли 

знаходитесь в Інтернеті чи біля телевізора. 

Пам’ятайте, гра в телефоні дуже шкідлива 

для зору. В осередок читання я дарую вам 

Учасники першої платформи 
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пам’ятку. Бережіть очі, а тобі, Мілено, дарую сік з моркви, він корисний 

для зору». 

Учасники першої платформи вважають, що книга допомогла їм 

вдосконалити свої соціальні навички, навчила толерантному ставленню о 

оточуючих, поглибила відчуття власної гідності. 

Наприкінці виступів ведуча пропонує учасникам першої платформи 

повісити на Корабель знань слова, пов’язані з темою платформи. 

Ведуча: 

Поки готуються до виступу учасники другої платформи, я пропоную вам 

фрагмент чудової повсякденної вправи «Ранкова зустріч», яка допомагає дітям 

навчити співпрацювати з однолітками, розкрити свої здібності, утворити 

позитивний настрій на цілий день. Тема сьогоднішньої зустрічі – «Книга». 

Платформа № 2 

Ведуча: До другої платформи 

запрошуються діти, які вже почали 

висловлювати свої думки так, щоб вони були 

зрозумілі кожному; навчилися уважно 

слухати, коли говорять інші;навчилися 

вирішувати проблеми за допомогою 

слів;почали краще ставитися до читання та 

письма: 

Учасники другої платформи  

1. Учень 3 класу Кузуб Р. з керівником театру юного глядача «Смайлс»                   

ДК міста «Гірник» Дубровою О.В., випускницею нашої школи. 

2. Учень 2 класу Лукашенко А. з асистентом вчителя Підлісною А.М. 

3. Учениця 1 класу ЄлизаветаЄфанова учителем інформатики                   

Малишко І.В. 

Алла Миколаївна: « Це Артемчик, він навчається в інклюзивному класі. Дуже 

важко йому дається читання та письмо. Тому мии вирішили спілкуватися і 

навчатися з Артемом через малюнок та аплікацію. Артем, що ти більше за все 

любиш робити на уроці? 

Лукашенко Артем: « Малювати, клеїти, працювати з пластиліном.» 
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Алла Миколаївна: «Діти кому з вас потрібна моя допомога звертайтесь. Я 

працюю в 14 кабінеті до 16.00. Я на вас чекаю та завжди прийду на допомогу.» 

Вони розуміють, що багато часу діти проводять за різноманітними 

гаджетами, але щасливим вони стають, якщо мають власні знання, спілкуються 

з однолітками, з родиною, з книгами. 

Отримайте задоволення від своїх знань, які ви здобули з книг, з 

підручників, від учителів, від інших дорослих.  

Наприкінці виступів ведуча пропонує учасникам другої платформи 

повісити на Корабель знань слова, які розширили х уявлення про світ читання. 

Ведуча: поки готуються до виступу 

учасники третьої платформи, ми з вами 

проведемо вікторину. Для позначення 

правильної відповіді використовуйте цеглини 

Лего, які лежать перед вами. 

 

                                                                                                                                                        

                 Підготовка до вікторини  

 

Платформа № 3 

Ведуча: До третьої платформи запрошуються: 

1. Учень 3 класу Калашніков А. та його матуся пані Тетяна. 

2. Учениця 4 класу Сорокіна К. і майстер народного мистецтва 

Національної спілки майстрів народного мистецтва України, керівник 

гуртка міського центру-комплексу позашкільної роботи                  

Лазданова І.Ю. 

3. Учениця 4 класу Кучма Д. та керівник гуртка «Валеологія» міського 

еколого-натуралістичного центру Коробка  Ю.С. 

Кучма Дарина: « Я Дарина, я вчуся на відмінно. 20 листопада 2019 року 

я зайняла 2 місце у місці на конкурсі ім. П. Яцика. Я беру участь у всіх 

конкурсах, навіть у всеукраїнських, але я маю мрію, прийняти участь у 

конкурсі МАН. Тому я готуюсь вже зараз і допомагає мені розробити 

проект мій керівник Юлія Сергіївна . Тему ми обрали, зараз багато 

працюємо, досліджуємо, читаємо. Зараз йде робота над розділом «Чи 
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дійсно їжа з годівниць корисна для кочових граків з Отчинашівської 

балки м. Марганця» . Ось вже і список літератури яку нам потрібно 

обробити.» 

Учасники третьої платформи вважають, що книга та читання відкрили 

для них світ творчості та креативного мистецтва, завдяки чому вони змогли 

проявити себе як талановиті майстри в різних напрямках своєї діяльності. Їм 

слово. 

Ведуча: протягом останнього місяця наші здобувачі освіти з початкової 

школи працювали над проектом «Бібліотека майбутнього». Послухайте, про що 

вони мріють. 

Проєкт № 1 – «Космічна бібліотека». Наша команда вирішила створити 

макет космічної бібліотеки, адже  

люди,можливо, будуть жити на далеких 

планетах. Доставлять книжки для них 

будуть літальні апарати, а обслуговувати 

читачів будуть роботи-бібліотекарі. Вони 

зможуть миттєво доставляти книжки у 

будь-які куточки не тільки бібліотеки, а й 

міста. У приміщенні самої бібліотеки буде 

багато світла, а через дах можна буде 

побачити небо. 

                                      Проєкт 1 

 

Проєкт № 2 – «Дослідницька бібліотека».   

Наша команда створила макет дослідницької бібліотеки. У ній юні дослідники і 

майбутні науковці зможуть не тільки 

знайти потрібну літературу, але й у 

спеціальних лабораторіях будуть 

займатися творчою експериментальною 

роботою. А свої винаходи зможуть 

випробувати на спеціальних полігонах 

бібліотеки. Тут є багато сучасної техніки, 

незвичайні полиці для книг і безліч      

                            

                                  Проєкт 2 
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літератури. Ми хочемо бачити таку бібліотеку біля нашої школи, щоб маленькі 

дослідники могли реалізовувати свої здібності.  

Проєкт № 3 – «Веселкова бібліотека». Ми створили макет бібліотеки,яка 

буде водночас і розважальним центром. Тому макет виконано у веселкових 

барвах. Читати і весело проводити час тут зможуть не тільки діти, а й дорослі. 

Читачі зможуть зустрітися з героями улюблених книжок, позмагатися з ними у 

квестах та вікторинах. Можна буде влаштовувати веселі руханки з книжковими 

героями, а потім відпочити  у тиші читальної зали. Ми бачимо цю бібліотеку в 

центрі нашого міста, де можна проводити родинні вихідні. 

Ведуча: подивіться на наш Корабель знань – ми з вами зі звичайних слів  

створили великий та чарівний світ читання. Поповнюйте його щодня! Гостям 

заходу пропонуємо наш інформаційний буклет, а також запрошуємо зробити 

фото на згадку в нашому осередку читання та письма (додаток 3).  

 


