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Офіційний відділ

ЯК НАРОДЖУЄТЬСЯ КНИЖКА
Свято для дітей середньої та старшої груп

Світлана МІЩАНЧУК,
вихователька-методистка;

Марія ПРОХ,

У сучасному світі гаджети дедалі більше витісняють друковані видання із життя дорослих і дітей. Як же зробити книжку доб
рим другом малят? Зверніться по допомогу до Книжкової Феї! Під час захопливої мандрівки від паперового комбінату до друкарні ваші вихованці дізнаються
багато нового, чудово розважаться і обов’язково зацікавляться книжками!
Д і й о в і особи: Книжкова Фея, Директорка паперового комбінату, Поетеса, Художник, Працівниця
друкарні ― дорослі; Оленка, вихованці середніх та
старших груп.
Д е к о р а ц і ї та атрибути: “чарівна скринька” (гарно оздоблений картонний ящик) із різними
книжками; комп’ютер, планшет, мобільний телефон; 4 журнальні столики, на яких оформлені осередки “Паперовий комбінат”, “Поетична майстерня”,
“Художня студія” і “Друкарня”; силуети-фігури персонажів казок “Ріпка” і “Рукавичка”; кольорові м’ячі,
пензлі; іграшкові вантажівки; атрибути для естафети (обручі, ребристі дошки, кеглі); чисті аркуші, аркуші з надрукованим текстом; маркери, ватман.
Х і д св я т а
На початку світло в залі приглушене. Звучить
“Вальс квітів” з балету “Чиполіно” А. Хачатуряна,
заходить Книжкова Фея. У руках вона тримає “чарівну
скриньку”, яка стоятиме в кутку до кінця свята.

Книжкова Фея
Вітаю вас, любі малята,
І прошу ласкаво на свято!
Насамперед скажіть мені:
Казки ви любите чи ні? (Відповіді дітей.)
Тоді ви знаєте, мабуть,
Що феї різні в них живуть.
Я от, наприклад, Фея Книжкова,
І саме про книжку наша розмова.

ТАЄМНИЧИЙ “ПРИСТРІЙ”
Звучить п’єса “Мрії” Р. Шумана, спалахує світло.
За столом, на якому лежать мобільний телефон,
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планшет, комп’ютер, сидить Оленка, щось набирає на
клавіатурі, дивиться в екран.

Книжкова Фея. Жила собі на світі дівчинка Оленка, яка зовсім не любила книжок. Вона
вважала, що книжки взагалі не потрібні. Адже
навколо стільки різноманітних гаджетів, які пропонують безліч розваг на всяк смак! Хочеш ―
мультики або цікаві фільми дивися, хочеш ― кумедні картинки розглядай чи музику слухай…
А коли треба про щось дізнатися, достатньо
звернутися до інтернету…
Раптом світло починає блимати, звучить п’єса
“Тривожна хвилина” (муз. С. Майкапара), екран
ноутбука гасне.

Оленка (хапається за всі гаджети, натискає кнопки). Не працює! І телефон теж. І планшет… Що

ж тепер робити? Та я ж помру з нудьги! (Сідає,
похнюпившись.)

Книжкова Фея. Доброго дня, Оленко.
Оленка. Та який же він добрий! У домі вся
техніка зіпсувалася. Комп’ютер не вмикається,
і планшет теж. Навіть телефон, і той ніби вмер…
Чим мені тепер займатися?
Книжкова Фея. Є один чарівний “пристрій”,
відомий людям з давніх-давен. Хто з ним дружить, ніколи не нудьгує.
Оленка. Що ж то за пристрій такий? І чому
я про нього ніколи не чула?
Книжкова Фея. Ти не тільки чула про нього,
а й бачила його не раз, та досі не хотіла з ним
дружити. Я говорю про книжку.
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✔ Пропустили актуальну
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
видання на своєму ґаджеті?

✔ Використовуєте наочність
в роботі з дітьми?
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