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4.5. Читацькі осередки в закладі 

Мета створення: в рамках проєкту «Школа – мій рідний дім» було створено 

три читацьких осередки з метою розширення  освітнього простору  закладу, 

впливу бібліотеки на свідомість та виховання учнів. 

1. Читацький осередок початкової школи: 

 

Гості семінару  

Одним з різновидів подолання «кризи читання» - це формування 

позитивного ставлення дітей до книги, відновлення традицій колективного 

читання, читання як форми дозвілля, створення привабливої форми «людини, 

що читає». З цією метою був оновлений інтер’єр рекреації  початкової школи, в 

якому облаштовано осередок – фотозону «Читаємо разом» . Тут діти можуть 

самостійно обрати  цікаву книгу, розташуватися з нею на килимку, у кріслі, на 

дивані і зануритися у дивовижний книжковий світ. У добірці є література на 

будь-який смак. Осередок читання дозволяє працювати самостійно, у парах і 

групах, проводити різні види освітньої діяльності (читати мовчки, з другом, 

вголос для слухачів).  Звідси можна взяти книжку додому, щоб почитати з 

батьками і принести з дому, щоб почитати з товаришами. Осередок має багато 

відвідувачів: і учнів, і їхніх батьків.  Тож  проєкт  УДАВСЯ! 
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Читацький осередок початкової школи 

 

2. Читацький осередок «I   LOVE  TO  RЕАD»: 

 

Учні школи з гостями семінару  
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Цей фотокуточок має на меті залучення учнів до активного опанування 

іноземних мов, читання англійською та французькою мовами, які вивчаються в 

закладі. 

Любим ми усі читати! 

Любим мови ми вивчати! 

«J’aime le lire»  і  «i lave reading» -  

Це ми радим і сусідам! 

 

Дуже нині актуально 

Знать англійську ідеально. 

Помічник наш недалеко : 

Тут наш друг – бібліотека! 

Усе дізнатись про Європу, 

І докладно, не галопом! 

Щоб і там сказати міг 

Гордо я: «I lave to read!». 

 

Пропонуємо на згадку 

Вам чудову фотокартку. 

І хай зникнуть всі кордони 

Біля нашої фотозони! 

 

3. Читацький осередок «Час читати»: 

 

Фото  на згадку  

Матеріали фотозони «Час читати» покликані заохочувати учнів 5-11 

класів до самостійної роботи з книгою, розвивати їх естетичні смаки, 

спонукати до спілкування з однолітками. Полиці для книжок постійно 

поповнюються за рахунок громадськості, адже, беручи участь у флешмобі  і 
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«Відпусти книгу», дорослі та діти приносять сюди свої улюблені видання, 

зробивши на них супровідні написи, що відтворюють особисті враження від 

прочитаного. Серед книг як художня, та і наукова література, якою діти 

залюбки обмінюються. 

Меблі білосніжні. 

І на дотик ніжні. 

Просять: «Примостися, 

Чимось поділися! 

Кожен, чим багатий. 

Хочеш – вірш крилатий 

Полетить у вирій, 

Й настрій, зараз сірий, 

Мріями засяє, 

Барвами заграє! 

Хочеш – нотним станом 

День новий настане! 

Пісня ще весела 

Полетить за села, 

За ліси з ланами, 

За річки з млинами. 

Зможеш описати – 

Знайдеш час читати!» 

 


