Програма проведення

обласної літературної акції
«День читання «Читаємо твори Ю.П. Чеповецького»»
(до 100-ліття від дня народження)
2 квітня 2019 року
Назва бібліотеки

Обласна бібліотека для дітей
ім. В. О. Лягіна:




Назва заходу
Голосні читання «Мудрий фантазер – Юхим
Чеповецький»»
Лялькова вистава «Веселі читання з Кициком і
Мициком»

Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменка та її
бібліотеки -філії
ЦБ ім. Ш.
м. Миколаєва

Кобера

і

В.

Бібліотека-філія для дітей №2

Бібліотека- філія для дітей №4
Бібліотека-філія для дітей №5

Бібліотека-філія для дітей №6

Бібліотека для дітей №8

Хоменка



Сімейна читанка «Мишенята і віршенята».
Читаючі сім’ї
 Бібліотечний майстершеф «Смаколики від
Мицика». Кулінарний майстер-клас для учнів 46 кл.
 Арт-майстерня «Вушки, носик, хвостик, лапки –
ось і вийшло мишенятко»
 Книжкова виставка «Казка шкереберть»
 Літературний портрет «Письменник, що прожив
життя із посмішкою» – для учнів 3-4 класів
 Літературна оказія «Пригоди починаються!» –
для учнів 1-2 класів
Лялькова вистава «Неймовірні пригоди Мицика і
Кицика» – дошкільн. – 1 кл.
 Виставка одного автора «Літературні зірки
доброго чарівника» 3-4 кл.
 Медіа – літературний подіум «Мудрий
фантазер,
винахідливий
казкар
Юхим
Чеповецький» 4-5кл.
 Лялькова міні- вистава «Пригоди Кицика і
Мицика» дошк. -1кл.
 Міні-інсценізації «Ю.Чеповецький і Ко» - 5 кл.
 Казковий відео- коктейль «Пригоди Мицика та
інших» -1-2кл.
 Голосні читання «Солдат Пешкін і всі-всі-всі» 3-4кл.
 Майстер клас «Веселе читання» - ювілейна
закладка
 Марафон з голосного читання «Читаємо твори
Чеповецького»
 Звичайно, театр. Читання вірша «Театр ляльок»,
відгадування театральних загадок, виготовлення





Дитяча бібліотека Комунального
закладу
«Бібліотечна
мережа
м. Вознесенська»
«КЗ Міська бібліотека для дітей»
м. Южноукраїнська

Арбузинська РДБ

Баштанська РДБ

Березанська РДБ

Березнегуватська РДБ

Братська РДБ
Ганнівська б/ф

паперових ляльок .
ІТ-майстерня. Створюємо інтерактивний плакат
«100 років з Юхимом Чеповецьким». Для учнів
4-5 кл.
Перегляд
м/фільмів «Непосида, М’якуш і
Нетак», «Три Івани», «Дуже давня казка»,
«Сонечко і снігові чоловічки»

 Ювілейна виставка – компас «Веселі
пригоди Юхима Чеповецького»
 Лялькова вистава – знайомство «Будьмо
знайомі: Мицик та Кицик
 Голосні читання «Книги Чеповецького
обираємо – з задоволенням читаємо»
 Відео-екскурс
"Мудрий
фантазер,
винахідливий казкар"
 Бібліошопинг
«Світ
казковий
і
прекрасний
 Літературний круїз «Веселі пригоди –
дітям»
 Міні-інсценізація «Невтомний вигадник,
веселий фантазер, знавець дитячих душ»
 Створення
буктрейлера
«Курс
мишознавства та котології»
 Книжкова виставка – інсталяція «Веселі
непосидьки» Юхима Чеповецького
 Бібліознайомство «Юхим Чеповецький дітям»
 Голосні читання «Читаємо твори Юхима
Петровича Чеповецького»
 Шаховий турнір солдата Пєшкіна
 Огляд-презентація «Зустрічайте твори
Юхима Чеповецького»
 Відеопрезентація
творчості Ю.П.
Чеповецького
та
створення
бук
трейлеру за книгою Ю.П. Чеповецького
«Неймовірні пригоди М`якуша, Нетака
та Непосидька»
 Книжкова
виставка
«Книжкові
бестселери від Юхима Чеповецького»
 Перегляд мультфільмів «Герої Юхима
Чеповецького на екрані»


Голосні читання «Неймовірні пригоди

Григорівська б/ф



Миролюбівська б/ф



Н-Олександрівська б/ф



Н-Мар`ївськаб/ф



Н-Костянтинівська б/ф



Вітовська РДБ



Єланецька РДБ







Новобузька РДБ КЗ «Новобузька
ЦБС»






Первомайська РДБ




Снігурівська РДБ



іграшкових хлопчиків»
Година
знайомства
«Знайомтесь:
дитячий
бестселер
Юхима
Чеповецького»
Літературна година «Герої з планети
пригод»
Година читання «Неймовірні пригоди
іграшкових друзів»
Перегляд бук трейлера на книгу
«Неймовірні пригоди М`якуша, Нетака
та Непосидька»
Голосне читання «Читаємо найкращі
твори Ю.П. Чеповецького»
«День сімейного читання»: дискусійна
гойдалка - «Мама, тато , я – читаюча
сім`я»
Флешмоб
«Читаємо
твори
Чеповецького», створення відео по
флешмобу
Творча акція «Малюємо улюблених
героїв Юхима Чеповецького»
Літературна стежка «Мудрий фантазер,
винахідливий казкар»
Створення
флеш-презентації
«Калейдоскоп творчої акції»
Перегляд літератури «Веселі та чарівні
пригоди від Юхима Чеповецького»
Перегляд
буктрейлера
на
книгу
Ю.Чеповецького «Неймовірні пригоди
М’якуша, Нетака та Непосидька»
Подорож казкових героїв сторінками
творів Ю.Чеповецького : «Чеповецького
читаємо, настрій гарний завжди маємо!»
Підготовка та виготовлення видавничої
продукції
Флешмоб «Читаємо Чеповецького»
Голосні
читання
книги
Юхима
Петровича
Чеповецького
«Веселі
пригоди Мицика і Кицика»
Казковий калейдоскоп «У пошуках
Мицика, Кицика та їхніх друзів»

Міська бібліотека



Кобзарська с/б



Галаганівська с/б



Суворська с/б



Літературна подорож «Країна пригод
запрошує»
Літературне
знайомство
«Давайте
знайомитись – Юхим Чеповецький»
Голосне читання «Подорож до країни
радості і добра»
Веселі пригоди Мицика і Кицика

Презентація «Хочу бути розумним» (за
книгою «Пригоди шахового солдата
Пєшкіна»)
 Голосні читання «Неймовірні пригоди
Центральна с/б
М’якуша, Нетака та Непосидька»
Калинівська с/б
 Літературна
вітальня
«Юхим
Чеповецький – чародій дитячого слова»
Нововасилівська с/б
 Літаючий
книгопромоутер «Читаємо
Чеповецького»
Комунальний заклад «Публічна бібліотека» Веселинівської селищної ради
Веселинівська дитяча бібліотека Літературно-творча
мозаїка
«Практичний курс мишознавства» по
філія
книзі Ю.Чеповецького «Веселі пригоди
Мицика і Кицика»
 Година дитячого чарівника Юхима
Чеповецького «Подорож в країну добрих
героїв»
 Флешмоб на пл. Мозолевського «Юхиму
Чеповецькому – 100»
Михайлівська б/ф
 Хвилинка-інформинка
«Життя
та
творчість Юхима Чеповецького»
 Презентація книги «Веселі пригоди
Мицика і Кицика»
 Творчий
конкурс
розмальовок
«Посміхаймося з Мициком і Кициком»
 Відеосалон / перегляд мультфільму «Дуже
давня казка»
 Викладка-знайомство
«Юхим
Чеповецький - дітям»
Порічанська б/ф
 Перегляд відеоролика про дитячого
письменника «І весело, і цікаво, і
повчально - Ю.П.Чеповецький»
 Голосні читання уривків із книги «Веселі
пригоди Мицика і Кицика»
Промінська с/б



 Перегляд
мультфільмів
«Найкращі
українські
мультфільм1.Хвилинаповідомлення
«Людина,
яка
пише
мульфільми»
Токарівська б/ф

Хвилина-повідомлення «Людина, яка
пише мульфільми».
 Перегляд
буктрейлеру
на
книгу
«Неймовірні пригоди Мякуша, Нетака та
Непосидька»
 Презентація книги «Пригоди шахового
солдата Пєшкіна»
КЗ Коблівська публічна бібліотека  Голосні читання «Зустріч, яка відбулася»
 Міні-інсценізація
«Веселі
пригоди
Коблівської сільської ради
Мицика і Кицика»
 Відеоподорож
«Сторінками
книг
Ю.Чеповецького»
 Голосні читання «Мандруємо з героями
творів Ю.Чеповецького»
КЗ Публічна бібліотека Куцурубської селищної ради
Куцурубської Публічна
селищної ради
Іванівська с б/ф
Дмитрівська с б/ф
Матросівська с б/ф
Парутинська с б/ф
Солончаківська с б/ф



бібліотека

 Літературна година – присвята «Світу
потрібні добрі казкарі»
 Літературна подорож «Вигадник, казкар
та фантазер»
 Літературне
знайомство
«Мудрий
фантазер, винахідливий казкар»
 Віртуальна мандрівка
"Неймовірні
пригоди героїв книг Ю.Чеповецького"
 Бенефіс
«Зоряна
година
Ю.П. Чеповецького»
 Літературний диліжанс «В гостях у
Чеповецького

