Ми книги любимо читати.
Сценарій КВК
Вчитель. Сьогодні ми проведемо КВК, у якому візьмуть участь дві команди.
Привітання
Команда „Читайки“.
Ми читайки-усезнайки,
Любимо читати.
Будем добре працювати,
Переможцями щоб стати.
Речівка.
Хто книги шанує свої —
Хай той переможе у грі.
Команда „Чомучки“.
Ми команда ще сильніша.
Книга для нас найсвятіша.
Проти вас ми будем фати,
Постараємось обіграти.
Речівка.
Чим важче завдання,
Тим дорожча перемога.
Конкурс віршів про книгу
Книги дружать з дітворою,
Полюби їх у житті,
І улюблені герої
Будуть друзями в путі!
Все, що у житті ми маєм —
Із книжок цікавих знаєм!
Найкращий друг — то є книжки,
І ключ до успіху вони!
Енциклопедії читай,
Підручники ти бережи,
Щоб вчивсь по ним не лише ти!
Наша країна — то є чарівна,
Казкарією зветься вона.
Книжкові герої там дружно живуть,
До тебе у гості завжди всі прийдуть.
Маловідоме узнавай!
Книга мудра і багато знає,

Вчить людину, як на світі жить.
Мудрий той, хто книжечку читає,
Знайко завжди попереду біжить.
З малими читачами
В хаті клопіт вечорами:
Від книжок, хоч треба спати,
Їх ніяк не відірвати.
За той тиждень розмаїті
Полюбились так книжки,
Що кладуть донині діти
На ніч їх під подушки.
Книги, книги на полицях,
Завжди тихо поміж книг.
Та яку ти не розгорнеш —
Щось цікаве в кожній з них.
Книги — морська глибина,
Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить.
Найвірніша з друзів — книжка рідна, мила.
Сторінки у неї — говірливі крила,
І на них ми линем у казковий світ,
В мандри до далеких Золотих воріт.
Найвірніша з друзів — книжка рідна мила.
Наша в ній надія, в ній і наша сила.
Слався, величайся, зіркою гори,
Українсько книжко, серед дітвори.
Конкурс „Правильна відповідь“
1. Де з’явився найперший буквар?
(В Англії 1491 р., написаний латинською мовою)
2. Коли, де і ким була заснована перша дитяча бібліотека?
(1909 р. в Києві, педагогом-бібліотекарем Дорою Доброю)
3. Коли була заснована державна бібліотека для дітей в Україні?
(1967 р., 500 тисяч книг)
4. Де, коли і ким була заснована перша бібліотека в Україні?
(У Софійському соборі, 1037 г. князем Ярославом Мудрим, зберігалось 850
тисяч рукописних творів)
5. Яка найбільша бібліотека в Україні? (Національна бібліотека імені В.
Вернадського, заснована в 1714 р.)
6. Яка найбільша книга в світі? (Ширина 3 метри, товщина 1 метр,
знаходиться в бібліотеці Нью-Йорка)
7. Яка найменша книга в світі? (Видана 1896 р. в італійському місті Падуя, її
розмір 16 мм, що дорівнює приблизно розміру нігтя. У цій книзі
надрукований лист Галілео Галілея).

8. Яка найбільша бібліотека світу? (Національна бібліотека конгресу США.
Заснована 1800 р. Книжковий фонд налічує 40 млн.)
9. Як називалася перша друкована книга і коли, ким виготовлена в Україні?
(„Апостол“, виготовив І. Федоров у Львові 1574 р.)
Конкурс „Прислів’я про книгу“
Розум без книги, як птах без крил.
З ручаїв — ріки, з книжок — знання. Книга вчить, як на світі жить.
Золото добувають із землі, а знання — з книжок.
Книга корисна, коли її читають.
З книгою подружишся, розуму наберешся. Книга для розуму що теплий дощ
для посівів.
Книги читати — усе знати.
• Одна книга тисячі людей навчає.
• Книги — джерело мудрості.
• Людина без книги, як криниця без води.
• Хто більше читає, той більше знає.
• Книги — діти розуму.
• В книзі шукай не букви, а дзеркало життя.
Конкурс „Загадки“
• Коли хочеш ти читати,
Ти мене повинен знати,
А коли мене не знаєш,
То нічого не вгадаєш.
• Хлопчику-хлоп’ятку,
Відгадай загадку:
Бачити — не бачить,
Чути — не чує,
Мовчки говорить,
Добре мудрує.
• Будемо з нею довіку
Жити-дружити.
Хто ж то такая
В світі щаслива,
Мудра, правдива
І жартівлива?
Як не вгадати.
• Біле рілля, чорне насіння, хто вміє — посіє, хто знає — той вгадає.
• Не кущ, а з листочками, не сорочка, а зшита, не людина, а розмовляє.
Конкурс „ПІСНЯ“
Команда „Читайки“ виконує пісню „Нам без книг ніяк не можна“.
Команда „Чомучки“ виконує пісню „Пісенька юних читачів“.

Ведучий.
Дбайливо тонесеньку книжку гортаю.
Рядок за рядочком квапливо читаю.
Багато про що я довідаюсь з книжки: про лева, жирафа, ведмедя та мишку.
Про гори круті та бурхливі ріки, про джунглі густі та пустелі великі.
Про синіх китів, про акул і дельфінів, про хижих касаток і добрих пінгвінів.
Про північ, про південь читаю невпинно, про ближні країни й далекі країни.
Гортаю, гортаю сторінки, мов диво, — весь світ в собі книжка вмістила
дбайливо.
Ведуча.
Дружба з книгою — це свято,
Не було б його у нас,
Ми не знали б так багато
Про новий і давній час.
Книги дружать з дітворою,
Полюби їх у житті —
І улюблені герої
Будуть друзями в путі.
Сторінки книжок завітних
Всіх нас доброго навчать —
Працювати, і учитись,
І Вітчизну шанувать
Ведучий.
За моїм вікном ростуть
Кедри і смереки
Гарне місце влітку тут
Для бібліотеки.
Я полиці змайстрував
Для книжок, журналів,
Щоб читали їх усі
Діти в зелен-залі.
А тепер у ранній час
Чи в обідню спеку
Йдуть до мене читачі
У бібліотеку.
Любить загадки, пісні
Петрик, Оля, Галя,
Павлик просить лиш казки
Та оповідання.
Йдуть до мене читачі
Зблизька і здалека
Жду я ‘їх радісно завжди
У бібліотеці.

Ведуча.
І знов у мандри запросять вас книги
В далекі часи, в дивовижні країни.
Відкриються вам таємниці великі,
Знайдете ви справді безцінні перлини.
Нехай не минає вас байка чи казка,
Хай міфи і вірші у душу вам линуть.
Та тільки уважно читайте, будь ласка,
Тоді лиш почуєте слово нетлінне.
І мудрі поради, і жарти дотепні,
Й думки, що летять крізь кордони та мури
Усе, чим приваблює світ цей безмежний,
Усе, що дарує світ літератури.
Ведучий.
Ми всі вчимося залюбки, гартуємось, міцнієм, читаєм із захватом книжки і
про майбутнє мрієм.

Подано за матеріалами ж. “Розкажіть онуку”

