ІНОВАЦІЙНІ ФОРМИ
БІБЛІОГРАФІЧНОЇ
РОБОТИ
З ЧИТАЧАМИ-ДІТЬМИ

Тараненко Любов Вікторівна,

завідувач відділу довідково-бібліографічного
та інформаційного обслуговування

2019 - 2020 рр. були творчо насичені і багаті на вдалі
бібліографічні та іміджеві заходи
 Гран-прі Всеукраїнського огляду-конкурсу обласних бібліотек
для дітей 2019 в номінації «Соціальне партнерство бібліотек»
Проект «Book Inclusion: бібліотечне включення особливих
дітей»

 Робота з дітками в інклюзії, лялькотерапія, соціальне
партнерство. Робота системна, не перший рік і вона
продовжується.Так що ми не розслабляємось
О. О. Прокопович-Ткаченко
 Знову бібліографи! Вони творять якусь нову бібліографію,
переходять на інший рівень, розширяють її горизонти.
Тетяна Дорофеєва

Кулінарія з дітьми або дещо більше
 Борщ офіційно зареєстрований в Національному переліку нематеріальної культурної
спадщини України за рекомендацією Експертної ради при Міністерстві культури та
інформаційної політики. Триває робота над тим, щоб борщ включили до культурної
спадщини ЮНЕСКО.

КЗК «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА
ДЛЯ ДІТЕЙ»
Відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування

Їстівна абетка

Фетровий посібник
як нестандартна форма роботи –
від ідеї до втілення

Дніпро
2018

Посібник повністю мобільний, і діти можуть самі компонувати
«інгредієнти», вигадуючи страви. Його можна використовувати як
з групою, так і в індивідуальній роботі. Під час кулінарної
діяльності розвивається мислення і мовлення дітей, формується
логіко-математична, економічна, екологічна компетентності.
Такі заняття наповнюють освітній простір ароматом дому,
розкривають творчий потенціал і гармонізують стосунки.

Як стати Екофрендлі
Стати екофрендлі, означає
притримуватись стилю життя,
що зберігає навколишнє середовище.
КЗК «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ»

Відділ довідково-бібліографічного та інформаційного
обслуговування

Маленькі кроки великі зміни!
Для виготовлення ваших улюблених джинсів
потрібно близько 7000 літрів чистої води! Не варто
викидати на смітник речі з деніму, які вже
відпрацювали своє. З джинсової тканини можна
зробити безліч красивих і корисних речей –
наприклад, модні аксесуари.

Як стати Екофрендлі

корисні поради
дітям середнього шкільного віку

Дніпро
2020

Створення upcycled-аксесуарів
і прикрас – прекрасний спосіб
перетворити
незвичайні
матеріали та елементи на
витвори мистецтва.

Як стати Екофрендлі

Використання цілющих властивостей
вишневих кісточок
Кісточки:
* довго зберігають тепло і добре прогрівають;
* можуть використовуватися як для гарячих так і
для холодних компресів;
* легко розігріваються в мікрохвильовці, в духовці, на
кришці каструлі або батареї.
* можливість багаторазового використання;
* натуральні, абсолютно екологічні і гіпоалергенні
для дітей і дорослих.

Давайте поговоримо про вишневі кісточки,
і в чому ж їх секрет?
Тож в домашніх умовах можна виготовити
термогрілку з вишневими кісточками в якості
наповнювача.
Тепло допомагає при: м'язових болях, напрузі,
спазмах, втоми, кашлі і нежиті, болях в спині і шиї,
для зняття фізичного та емоційного напруження.
В якості охолоджувального компресу - при ударах,
носовій кровотечі, розтягненнях. Термогрілку
охолоджують
в
морозильній
камері
або
холодильнику, попередньо обернувши харчовою
плівкою або поліетиленовим пакетом для захисту
від вологи.

Як стати Екофрендлі
Будиночок для корисних комах — екологічний метод
боротьби зі шкідниками

Будиночок для корисних комах — екологічний
метод боротьби зі шкідниками

Яких комах варто приваблювати у свій сад?
По всьому світі фермери високо цінують
сонечок, або, як їх ще називають, бедриків
(божих корівок) , які допомагають у боротьбі з
попелицею (тлею), кліщами, білокрилкою,
щитовками та іншими шкідниками рослин.

Є також багато інших захиснисників саду. У нашій місцевості,
наприклад:
Мухи-дзюрчалки або повисюхи, чиї
личинки паразитують на личинках
багатьох шкідників.

Туруни або жужелиці, які поїдають гусінь,
шкідливих метеликів та личинки жуків.

Золотоочки – вороги попелиці (тлі),
кліщів, щитівок та багато інших.
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ТВОРЧІ ІГРИ
І ЧИТАННЯ

Заняття on-line

https://www.youtube.com/watch?v=XNWp2QmOAYE
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ТВОРЧІ ІГРИ
І ЧИТАННЯ

Колядки, щ едрівки, засівалки

рекомендації для організаторів дитячого читання
Випуск 2

ЗИМОВІ ВІЗЕРУНКИ
рекомендації для організаторів дитячого читання

ОСІННІ ФАНТАЗІЇ
Випуск

Гра « Нагодуй п івн ика та курку» . Півника годуємо насінням,
а курку – ягодами. Читаємо віршик «Півник» І.Неходи
(додаток)

1
Гра « З' єднай картки « Знай ом ство з п риродою » . Вчимося
думати, аналізувати, розвиваємо пам'ять та увагу.

Дніпро
2020

Коляд, коляд, колядниця
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п'ятака.
Одчиняйте скриньку
Та давайте сливку,
Одчиняйте сундучок
Та давайте п'ятачок.
***

Веселий сні гови к

Щедрик, ведрик, винесіть вареник,
Грудочку кашки, кілечко ковбаски.
Винесіть книш, бо впустю в хату миш.
Винесіть ковбасу, бо всю хату рознесу.

Сн ігови й ангел

(Читаємо вірші «Останній листочок»
А. Камінчука, «Лист» Н. Поклад (додаток)

Солон е ті сто , п ла сти лін

Дніпро
2021

Зустріч з письменником в онлайн- форматі
на платформі «ZOOM»

13 жовтня 2020 року працівниками Дніпропетровської
обласної бібліотеки для дітей була проведена зустріч із
письменником, ветераном АТО, автором книг “Цуцик”,
“Герої, херої та не дуже”, “Батальйон “Полтава”. Роки
війни” Віталієм Запекою.
https://www.youtube.com/watch?v=NgASTsi9N_4

ЯСКРАВА УКРАЇНСЬКА : розмовний клуб для дітей
Заняття № 1 “Чарівні слова”:
https://www.youtube.com/watch?v=yh1cJwxCIDk
Заняття № 2 “Слово про мову”
Заняття № 3 “Наші свята…”
Заняття № 4 “Наші захоплення”
Заняття № 5 ”Сміливі люди – козаки”
Заняття № 6 “Перший раз в бібліотеці“:
https://www.youtube.com/watch?v=DePEndnS87Y
Заняття № 7 “Порівнялочки”
Заняття № 8 «Правила безпеки вдома і на вулиці»:
Заняття № 9 «Літо-літечко в приказках, скоромовках,
віршах»:
https://www.youtube.com/watch?v=qE2nEWdTi6A&t=30s
Заняття № 10 “Канікули”:
https://www.youtube.com/watch?v=T1dX7AYdzkE
Заняття № 11 “Дружба”
Заняття № 12 “Про осінь”:
https://www.youtube.com/watch?v=pTKnir-8AUs

ГОЛОСНІ ЧИТАННЯ
#ДоВсеукраїнськогоДняБібліотек
- Паул Лоренц, Шерер Катрін «Лисичка йде до бібліотеки» (Орлова О. Л.) :
https://www.youtube.com/watch?v=Mz8ALlI6nAQ

#Читаємоубібліотеці
-Савка Мар'яна «Казка про старого Лева» (Орлова О. Л.) :
https://www.youtube.com/watch?v=I0IVCSpkdL0&t=54s
-Сара Неш «Найніжніші обійми у світі» (Тараненко Л. В.) :
https://www.youtube.com/watch?v=Llb5kIlGzf8&t=74s
#ДоДняМістаДніпра
-Збірка "Рідне місто моє": «Дитячий парк» (Тараненко Л. В. ) :
https://www.youtube.com/watch?v=Iay9u08t14M
- Збірка “Рідне місто моє”: Григорій Бідняк "У парку Лазаря Глоби» (Орлова О.Л.)
: https://www.youtube.com/watch?v=6-WNY3g2hnw

ГОЛОСНІ ЧИТАННЯ
Голосні читання з Їжачком-Книговичком: екологія (Тараненко Л.В.,
Орлова О. Л.)
Голосні читання з Їжачком-Книговичком: Роксоляна Тимяк-Лончина
"Мене звати Лада. А тебе?". Ч 5 (Тараненко Л. В.).

