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КНИЖКОВИЙ БУМ

С

учасні діти, та й дорослі, дедалі рідше беруть до рук
книжку, віддаючи перевагу гаджетам. І втрачають не
лише приємні миті читання та спілкування, а й важливу умову
особистісного зростання. Час змінити цю ситуацію!
І ми маємо для цього все необхідне — нові формати
дитячих книжок, сучасні методи та прийоми опрацювання
літературних творів, дієві форми співпраці з батьками, а ще
увагу держави до популяризації книгочитання. Про все це —
у першому числі “ДВ”.
Для керівників:
 Дошкільна освіта 2021–2022:
досягнення та перспективи.
 Інклюзія: семінар-практикум
для педагогів ЗДО.
Для педагогів-практиків:
 Сучасні підходи до роботи з книжкою:
форми, методи та прийоми.
 Тематичний тиждень читання в родинах.
 Театралізоване заняття.
 Руханки і вправи за сучасними дитячими творами.
 Новий конкурс: “Сучасні книжки — у сучасні дитсадки”.
Для батьків:
 8 простих способів зацікавити дитину книжкою.
 Сімейні читання: приклади сюрпризних
моментів і бесід.

ок
Подарун ат
плак
від УІК — ітям”!
ти д
“Як чита

Для музичних керівників:
 Свято книги.
 Весняне свято.
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Фотоконкурс “Наші діти”
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тему номера?

✔ Вам до вподоби запах
свіжої фарби, шелест сторінок?

✔ Загубили примірник
із потрібними матеріалами?

✔ Збираєте власну бібліотечку,
упорядковуючи випуски за темами?

✔ Мрієте читати улюблені фахові
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