
Програма проведення 

обласної літературної акції «День сімейного читання «Дитина — дзеркало родини»» ( 25 квітня ) 

в бібліотеках для дітей Миколаївської області 

 

Назва ЦБС Назва заходу 

Обласна бібліотека для дітей                                    

ім. В. О. Лягіна 

1. АРТ – читання «Василь Сухомлинський дітям» 

      Година доброти «Добро творити просто» : 

- інсценізація казки В.О. Сухомлинського «Хай я буду ваша , бабусю» у ляльковому театрі книги 

«Буратіно»; 

- театр вух та відчуттів : казка «Ліс весною» 

Центральна міська бібліотека для дітей 

ім.Ш.Кобера і В.Хоменка 

1. Акція для читаючих сімей «Читають матусі»  

2. Сімейна арт-майстерня «Мальована книга» 

3. Book-симпатія «Читай українське» 

4. Година літературних сюрпризів «Від тих, хто пише – тим, хто читає» 

5. Сімейний фотосет «Дитяча книга в родині» 

Первомайська районна бібліотека для дітей                                    Респект – зустріч з В. Сухомлинським у «Школі добрих вчинків». 

Чорноморська ОТГ Очаківського району 

Чорноморська сільська бібліотека 

1. Оформлення рекламної листівки  та плаката  з програмою проведення  Дня сімейного читання 

«Дитина – дзеркало родини» 

     2.  Оформлення книжкової  виставки – персоналії «Василь Сухомлинський – дітям та дорослим»  

3.  Урок позакласного читання «Твори Василя Сухомлинського – це золоті розсипи мудрості.»  

4. Флешмоб   «Мій малюнок до казки»  

5. Літературна подорож   «Казковий світ Василя Сухомлинського»   

Арбузинська РДБ   1. Урок доброти «Людина починається з добра»  

2. Голосні читання «Криниця людської мудрості В.О. Сухомлинського» 

3. Тематична викладка літератури ««Творчість В.Сухомлинського – дітям» 

Баштанська ЦБС:  

Баштанська РДБ 1.     Літературний ранок «Все починається з добра»  

2.   Буктрейлери: 

- "Подорож у країну добра" 

-  «Казки Школи під Голубим Небом» 



Інгульська сільська бібліотека-філія  

  

 

1.      Книжкова виставка  «Василь Сухомлинський в сучасній бібліотеці XXI століття»  

2.       Селфі - читання  творів Василя Сухомлинського  «Серце віддаю дітям»  

3.      Сімейний флешмоб «Книга трьох поколінь»  

Христофорівська сільська бібліотека-філія 

 
1. Книжкова виставка «В. Сухомлинський – світ добра, любові, краси»  

2. Виставка-конкурс дитячого малюнка «Мої улюблені герої»  

3. Голосні читання від батьків «Золоті скарби творчості » 

4. Міні-інсценізації від дітей «Театр казок В.Сухомлинського»  

5. Обговорення прочитаного «Людина починається з добра » 

Новоолександрівська сільська бібліотека-філія 

 

1. Вечір – присвята «Учитель добра і людяності» 

2. Міні – інсценізація творів «Школа добрих вчинків»  В.Сухомлинського  

3. Обмін читацькими думками «11 мудрих порад Василя Сухомлинського»  

Міська бібліотека №1 1.    Виставка поробок «У світі казки чарівної»  

2.    Літературний ранок «Уроки під блакитним небом»  

Добренська сільська бібліотека-філія 1. Виставка-ювілей «Серце, віддане дітям» 

2.    Огляд творчого шляху В.Сухомлинського «Я ніколи в житті не належав собі»  

3.  Голосні читання «Свіжий вітер казки»  

Явкинська сільська бібліотека-філія    Коло спілкування « Поради В.Сухомлинського»  

Новопавлівська сільська бібліотека-філія 

 

1. Голосні читання «Добро творити на Землі людині лиш дано» 

2. Літературний ранок «« Казкар-добротворець     української «Школи Радості» 

Доброкриничанська сільська бібліотека-філія 1.    Дискусійна лавочка "Всі добрі люди - одна сім’я" 

2.     Голосні читання "Майже чарівна розмова" 

3.     Флешмоб "Серце віддаю дітям" 

Березанська РДБ  1. Урок доброти «Людина починається з добра»  

2. Голосні читання  «Зупинись перед красою» 

3. Огляд-презентація «Серце віддане дітям» 

4. Конкурс дитячих малюнків «Сторінками казок В.Сухомлинського» 

5. Міні-інсценізація казок В.Сухомлинського  «Важко бути людиною», «Не загубив, а знайшов», 

«Бабусин борщ», «Чого ти, Юрцю, плачеш?» 



Березнегуватська РДБ 1. Виставка-порада «Книжкова мудрість – сімейне багатство»  

2. Бібліотечний етюд «Жив на світі Учитель…»  

3. Конкурс  дружних і читаючих сімей «Коли ми всі разом»  («Краща книжкова мама»,   весела гра  

для дітей «Якби я був на місці літературного героя», конкурс «Продовж прислів’я про сім’ю») 

4. Дискусійна гойдалка «Педагогіка порозуміння» : для батьків 

5. Акція - роздача пам’яток «Читайте дітям книжки : 10 причин читати»  

Братська РДБ 1. Презентація "В.О.Сухомлинський: роки життя та творчості" 

2. Сімейний малюнок за творами В.Сухомлинського 

3. Голосне читання "Квітка сонця" В.Сухомлинського 

Веселинівська ЦБС:  

Варюшинська сільська бібліотека –філія 1. Конкурс на кращу розповідь « Моя сім’я»   

Ставківська сільська бібліотека –філія 2. Сімейний малюнок за книгою В. Сухомлинського «Квітка сонця» 

Катеринівська сільська бібліотека –філія 3. Літературна гра за творами В.Сухомлинського 

Новосвітлівська сільська бібліотека –філія 4. Година з особистістю «…Діяльність надихається прикладом» 

Веселинівська дитяча бібліотека-філія КЗ 

« Публічна бібліотека» Веселинівської 

селищної ради 

1.Флешмоб «Педагог з великої літери»  

2.Літературна мандрівка за казками В.Сухомлинського «У кожній казці- мудрості перлина»  

3.Міні –інсценізації за творами В.Сухомлинського «Людина починається з добра»    

4.Голосні читання «Сторінками казок В.Сухомлинського» 

5. Літературний етюд «Великий добротворець» 

Токарівська міська бібліотека –філія  

КЗ «Публічна бібліотека» Веселинівської 

селищної ради 

1. Літературний кросворд «Твори Василя Сухомлинського» 

2.  Конкурс малюнку «Герої книг В.Сухомлинського очима дітей» 

Михайлівська сільська бібліотека –філія  

КЗ «Публічна бібліотека» Веселинівської 

селищної ради 

1. Презентація книги  «Вогнегривий коник» В.Сухомлинського 

2 Слайдова презентація  «Читаємо Василя Сухомлинського вдома» 

Порічанська сільська бібліотека –філія  

КЗ «Публічна бібліотека» Веселинівської 

селищної ради 

 

1. Відео презентація «Штрихи з портрета. Василь Сухомлинський» 

2. Вікторина «Чи знаєш ти твори В.Сухомлинського?» 



КЗ «Бібліотечна мережа м. Вознесенська» 

дитяча бібліотека 

Бібліомікс «Світлий геній «Школи Радості»»: 

- книжкова виставка «Учитель казки і добра»; 

- виставка дитячих малюнків «Чарівним світом казок В.О. Сухомлинського»; 

- перегляд буктрейлеру «Життя і творчість письменника» 

- літературно-театралізована мандрівка «Подорож в Школу Радості» 

Доманівська бібліотека для дітей-філія 

Доманівської публічної бібліотеки 

1. Книжкова виставка «Книги татомаминого дитинства» 

2. Фліпчарт  «Серце віддаю дітям» 

3. Столик ювіляра  «Творчий спадок В. Сухомлинського» 

4. Відеопрезентація «Життєвий шлях В. Сухомлинського» 

5. Голосні читання  «Школа казок В. Сухомлинського» 

6. Буктрейлер «Сторінками творів В. Сухомлинського «Важко бути людиною»» 

7. Інформфуршет  «Нові книги для родини» 

8. Літературно – інтелектуальний конкурс «Щоб розумником стати, треба більше читати» 

9. Година спілкування «Веселе читання» 

10. Літературна гра – вікторина «Батьки казкових героїв» 

11. Обговорення теми «Читання для серця чи для розуму? Чия перевага?» 

12. Міні – дослідження «Книга і комп’ютер: суперники чи союзники» 

Доманівська ЦБС:  

Богданівська №1 б/ф Тематична  виставка «Добро творити на Землі людині лише дано» 

Богданівська №2 б/ф  Книжкова виставка-спогад «Вчитель. Майстер. Зодчий» 

Володимирівська б/ф (Щ.с/р) Читання , обговорення оповідань, притч В.Сухомлинського   

Володимирівська б/ф (В.с/р) Літературна подорож «В.О.Сухомлинський про виховання книгою» 

Зеленогайська б/ф Урок доброти «Мудра людина із щирим серцем» 

Зеленоярська б/ф Читання вірша дітьми «Журавлі» за мотивами казки В.О. Сухомлинського «Що найтяжче 

журавлям» 

Козубівська б/ф Літературна вікторина « Чиста криниця» за творами Василя Сухомлинського 

Кузнецівська б/ф  Бібліотечний урок «У славетному сузір’ї видатних імен України яскравою зорею сяє ім’я педагога-



гуманіста В.О. Сухомлинського» 

Маринівська б/ф  Засідання літературної вітальні: «Щира розмова» з використання порад В.Сухомлинського»  

Мар’ївська б/ф Літературна година «Мудрі казки»  В. Сухомлинського 

Мостівська б/ф Година спілкування «Щира розмова» з  використанням порад В.Сухомлинського 

Олександрівська б/ф. Виставка-вікторина «Читаємо твори Василя Сухомлинського». 

Новоолександрівська б/ф  Сторінка доброти «Я не ображу рідної природи»    

Прибузька б/ф Інсценізація твору В.Сухомлинського «Все безкоштовно» 

Сухобалківська б/ф Конкурс «Хто краще знає твори В.Сухомлинського» 

Щасливська б/ф 
Творча година за  творами  В.О. Сухомлинського   «Я складаю казку" 

 

Єланецька РДБ 

1. Книжкова виставка-персоналія «Вчитель. Просвітитель. Гуманіст» 

2. Виставка-вернісаж дитячих малюнків «З любов’ю в серці казку  малюю» 

3. Флешмоб «Серце, віддане дітям» 

4. Година казкового задоволення «Цей світ, як казка, як безмежне диво»  

5. Голосні читання «Всі добрі люди – одна сім’я» 

6. Випуск переробленої та доповненої біобібліографічної довідки «Серце, віддане дітям» для 

організаторів дитячого читання. 

КЗ Куцурубської сільської ради ОТГ  

«Куцурубська публічна бібліотека»: 

1.Літературний  етюд «Великий Добротворець» 

2. Книжкова виставка  «Добро творити на Землі людині лиш дано». 

Дмитрівська СБФ 3. Година спілкування «Все починається з добра»    
Матросівська СБФ 4. Літературний портрет «Творчість В.Сухомлинського – дітям» 
Парутинська СБФ 5. Театралізоване  дійство  «У кожній казці - мудрості перлина», за сторінками творів В.          

Сухомлинського. 
Солончаківська СБФ 6. Урок доброти «Людина починається з добра» 
Іванівська СБФ 7. Літературна подорож  «Мудра людина із щирим серцем» 



Казанківська РДБ 1. Книжкова виставка "Людина з добрим серцем і доброю душею"  

2. Огляд "Творчість В.О.Сухомлинського - дітям" 

3. Рекомендаційні бесіди "У кожній казці мудрості перлина" 

4. Урок доброти "Людина починається з добра" 

 

Кривоозерська РДБ 
1. Круглий стіл «Заповіді сімейного виховання В.А. Сухомлинського» 

2. «Я є людини» (малюнок людини) за працею Сухомлинського «Як виховати людину» 

Районна бібліотека для дітей КЗ 

«Новобузька ЦБС» Новобузької районної 

ради 

1. Книжкова виставка-огляд «З дотиком до дитячої душі» 

2. Творча виставка сімейних поробок  

3. День сімейного читання  «Дитина – дзеркало родини»: 

- перегляд буктрейлера «В.Сухомлинський. Важко бути людиною»; 

- сімейний конкурс малюнка за оповіданням В. Сухомлинського «Навіщо півневі гребінець»; 

- відеопрезентація казки В.Сухомлинського «Як хлопці мед поїли» та оповіданням «Лялька з 

відбитою ручкою» та обговорення цих творів; 

- міні-інсценізація працівниками бібліотеки оповідання В.Сухомлинського «Іменинний обід» та 

його обговорення; 

- лялькова вистава за оповіданням В. Сухомлинського  «Як Наталочка у Лисиці купила 

хитринку»; 

- вікторина сімей – ерудитів «Сторінками творчості В.Сухомлинського»; 

- флешмоб  учасників заходу «Читаємо твори В.Сухомлинського». 

Новоодеська РДБ  1. Книжкова виставка «Василь Олександрович Сухомлинський – учитель великої душі, розумного 

серця, мудрого мислення» 

2. Виставка малюнків «Малюємо казки Василя Сухомлинського» 

3. Електронна презентація «Серце віддаю дітям»; 

4. Сімейні посиденьки «У нас в родині усі люблять книгу»; 

5. Презентація буклету «Поради  Василя Сухомлинського для дітей та батьків». 

Снігурівська РДБ 

1. Літературний дайджест «Подорож до світу маленьких казок В.О.Сухомлинського»; 

2. Голосні читання творів В.О.Сухомлинського «Доброта - це краса людської душі»;  

3. Міні – інсценізації за мотивами однойменних оповідань В.О.Сухомлинського. 

 



 


