
В і к т о р и н а 

про книги 



Все, що серце і що розум  

Вік творили не один, 

Повизбирувало людство  

В книги – перли із перлин. 



ЩО ОЗНАЧАЄ СЛОВО 

 «КНИГА»? 

а) Письмо 
 

б) Абетка 

 

г) Літопис 

 

в) Зшиток 

А  
Правильна  

відповідь 



ЩО ОЗНАЧАЄ СЛОВО 

 «БІБЛІОТЕКА»? 

а) приміщення  

для книг 

б) зібрання книг г) читальня 

в) книгосховище  

Б   
Правильна  

відповідь 



ХТО  ЗАСНУВАВ  БІБЛІОТЕКУ 

У  КИЇВСЬКІЙ  РУСІ ? 

а) Ярослав  

Мудрий 

б) княгиня 

 Ольга  

г) Володимир 

Великий 

в) князь  

Святослав 

А  
Правильна  

відповідь 



ХТО  ВВАЖАЄТЬСЯ  

ПЕРШИМ  ДРУКАРЕМ  КНИГ ? 

а) Ярослав  

Мудрий 

б) Кирило і  

Мефодій  

г) Іван Федоров 

в) Володимир  

Великий  

Г  
Правильна  

відповідь 



НАЗВІТЬ   КНИГИ,  

ЯКІ   ЗНАЮТЬ   ВСЕ? 

а) Словники 

б) Енциклопедії  г) Рукописи 

в) Довідники 

Б   
Правильна  

відповідь 



Як  називається 

переписана від руки книга? 

Рукопис 



Як називається працівник 

бібліотеки, який 

допомагає читачу у виборі 

книги? 

Бібліотекар 



У школі ви учнів, а хто ви 

у бібліотеці? 

Читачі 



Як називається 

забудькуватий читач? 

Боржник 



Як називають дітей, які 

люблять читати? 

Книголюби 





Поклала мати коло хати 

Маленьких діточок своїх; 

Сама заснула коло їх. 

Затихло все, тілько дівчата 

Та соловейко не затих. 

Т.Г.Шевченко 

“Садок вишневий коло хати” 



Та недовго сонце гріло, 

Недовго молилось... 

Запекло, почервоніло 

І рай запалило. 

Т.Г.Шевченко 

“Мені тринадцятий минало” 



Жуль Верн 

“П’ятнадцятирічний капітан” 

«...Ім’я Дік дано маленькому сироті на 

честь жалісливого перехожого, який 

підібрав його, а прізвищем удостоєний 

хлопчик на згадку про місце, де його 

знайдено. Його розумне обличчя  дихало 

енергією. У п’ятнадцять років хлопець 

уже міг приймати рішення».  



Даніель Дефо“Робінзон Крузо” 

“...Спочатку мене охопив відчай. 

Потім потроху призвичаївся, забрав 

із корабля деякі речі, зробив човен, 

почав сіяти хліб. Так поступово усе 

стало на своїх місця. І тривало цілих 

28 років...”  



“...Наступного ранку ми зустрілися 

на шляху, що вів до вигона.  Я гнав 

Маньку, а  Ява – Контрибуцію. 

Корови плентались, метляючи 

хвостами, і не підозрювали, який це 

історичний день.” 

Всеволод Нестайко  
“Тореодори з Васюківки” 



На щуку хтось бомагу в суд подав, 

Що буцім би вона такеє виробляла, 

Що у ставку ніхто життя не мав: 

Того заїла в смерть, другого 

обідрала... 

Леонід Глібов “Щука” 



Вигадниця Мартишка 

Осел, Козел та клишоногий Мишка 

Затіяли квартет заграть. 

 Дві скрипки, ноти, бас і альт дістали 

Й під липу в лузі посідали, 

Щоб світ мистецтвом чарувать. 

Іван Крилов “Квартет” 



Складаємо прислів’я та 

приказки про книгу 



Книги ключ до знань. 

 Хто багато читає, той 

багато знає. 

1.Хто знає читає багато 

той багато 

2.до Книги – знань 

ключ 



Книги читати – усе знати. 

Книга корисна, коли її 

читають. 

4. читати знати Книги – 

усе  

3. її коли Книга читають 

корисна  



І знову у мандри запрошують 

книги... 

В далекі часи, в дивовижні країни. 

Відкриються вам таємниці 

великі. 

Знайдете ви справді безцінні 

перлини. 

 
Матеріал використано з http://metodportal.com/node/34691 


