
У бiблiотецi
Світ гри

Сюжетно-рольова гра для дітей старшої групи

Як заохотити дошкільнят відвідувати бібліотеку? 

 Звісно ж, за допомогою гри, у якій головні — діти, а роль 

педагога — ненав’язливо пропонувати ігрові завдан-

ня, за потреби підтримувати, але не обмежувати свободу дій і фантазію малят!  Своїм 

 досвідом продовжують ділитися учасниці конкурсу “Наш дитсадок повен книжок”, 

 оголошеного журналом за підтримки Фундації Дарини Жолдак (“ДВ” № 10, 2020).

М е т а. Залучити дітей до ігрової ситуації “У бі-
бліотеці”. Збагачувати знання про бібліотеку, книж-
ки та їх значення в житті людини. Учити грати разом, 
дотримуючись правил, діяти відповідно до при-
йнятої ролі. Удосконалювати вміння спілкуватися, 
дотримуючись норм етикету, культури взаємодії. 
Розвивати мислення, мовлення, емоційно-вольову 
сферу. Виховувати дбайливе ставлення до книжок, 
інтерес до читання.

М а т е р і а л: саморобні “читацькі формуляри” 
у вигляді кольорових розграфлених аркушів; різні 
за величиною, кольорами та жанрами книжки для 
гри, зокрема й по кілька видань найпопулярніших 
народних казок; магнітна дошка, “хмаринки казок”, 
“паркан думок”; набори смайликів із різними емоці-
ями за кількістю дітей.

Вступна бесіда

Вихователька. Скажіть, діти, а що ви зазвичай 
робите, коли повертаєтесь додому із садочка?

Орієнтовні відповіді дітей

 � Бавлюся із братиком (сестричкою).
 � Допомагаю мамі по господарству.
 � Дивлюся мультики по телевізору  

(у комп’ю тері).
 � Граю на татовому телефоні.

Вихователька. А коли я була маленька, у нас 
не було гаджетів, але ми ніколи не нудьгували, 
навіть за поганої погоди. Було одне дивовиж-
не місце, яке радо відвідували і дорослі, й діти. 
Воно було мов справжня чарівна країна, у якій 
для кожного знаходилося щось цікаве. Ця чарів-
на країна існує і зараз. Хочете дізнатися, як вона 

Тетяна БУШАНОВА, 
директорка;

Марія СЕМЕНІЧЕНКО,
вихователька,

ЗДО № 10 “Малючок”, м. Суми

 називається? (Відповіді дітей.) Даю підказку: це — 
книжкове царство. Здогадалися? Авжеж, я гово-
рю про бібліотеку — затишний дім для зустрічі 
друзів та читачів із книжкою.

Педагогиня запитує дітей, чи бували вони в бібліоте-
ці, з ким туди ходили, що там бачили тощо.

Вихователька. Книжка — справжній друг і муд-
рий порадник. Не даремно в народі є прислів’я: 
“Книга вчить, як на світі жить”. А які ще прислів’я про 
книжку ви знаєте? 

Діти з допомогою педагогині пригадують відомі їм 
прислів’я про книжки, обговорюють їх значення.

Прислів’я про книжку

 � Одна книжка тисячі людей навчає.
 � З книжкою подружишся — розуму наберешся.
 � Книжка — твій друг, без неї — як без рук.
 � Книжка — маленьке віконце, та через нього 

весь світ видно.

Вихователька. Книжки бувають дуже різні: 
словники, довідники, енциклопедії, а ще ті, що 
розповідають дітям і дорослим цікаві історії, каз-
ки та вірші. У бібліотеках вони зберігаються на 
стелажах та поличках. 

Дидактична гра “Хто що робить?”

Розглядаючи ілюстрації, діти називають професії та 
дії людей у бібліотеці. Наприклад:

Бібліотекарі:

 � видають книжки;
 � заповнюють формуляри;
 � викладають книжки на полички;
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свіжої фарби, шелест сторінок?

✔ Збираєте  власну бібліотечку, 
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Купуйте та передплачуйте  
ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ на сайті  
journals.ua/prof/obrazovanie

Продовжуйте  
добрі традиції!

ЧИЕЛЕКТРОННІ ПАПЕРОВІ
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