50-зірковий Ігроленд
Вивчення іноземних мов стає невід’ємною частиною необхідних знань
для сучасної молоді. Відзначаємо тенденцію до свідомого пошуку дітьми та
підлітками простору для власного мовного розвитку, професійної допомоги,
доступу до сучасних паперових та електронних джерел інформації.
Тож оголошений в Україні Рік англійської мови є добрим приводом для
організації заходів, спрямованих на заохочення до удосконалення дітьми й
дорослими власної англійської, на упровадження нових методик і засобів
неформального навчання.
Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки для
бажаючих вивчати англійську пропонує добре укомплектовані ресурси та цілий
комплекс програм: тут діє розмовний «English Club» для трьох груп,
сформованих за віком та рівнем володіння мовою; проводяться інтерактивні
заходи, спрямовані на вивчення англійської; діє програма «Cinema Collection»
(перегляд англомовних фільмів та мультфільмів для дітей); skype-конференції з
людьми, для яких англійська є рідною мовою. Проводяться зустрічі з батьками,
вчителями, під час яких презентуються англомовні бібліотечні зібрання книг і
періодики, аудіовізуальні матеріали і програмні та технічні засоби (як от
електронні читанки, планшети, встановлені на комп’ютерах спеціальні
програми та програми, доступ до яких бібліотека надає через мережу Інтернет),
що можуть скласти ресурсне забезпечення для вивчення мови.
А в рамках Року англійської мови бібліотека ім. Дніпрової Чайки
зініціювала проведення ще й акцій обласного масштабу: країнознавчого
ігрового турніру «50-зірковий Ігроленд» - на краще знання Сполучених Штатів
Америки, та проекту «Велике читання», мета якого – залучення до читання
книжок англомовних авторів.
Безпосереднім організатором цих акцій стане Інформаційний центр
«Вікно в Америку для майбутніх лідерів», що працює в бібліотеці. Окрім
допомоги у вивченні англійської, тут надають також інформацію про США, про
американські програми допомоги та обміну.
За кошти гранту, наданого
Посольством
Сполучених
Штатів Америки в Україні,
бібліотекарі нашого центру
створили авторську настільну
карту-гру
«50-зірковий
Ігроленд», якраз
до Року
англійської мови. Саме ця
карта-гра стане основою для
проведення на Херсонщині
однойменного турніру.
Гра
призначена
для
розвитку
комунікативних
навичок, вдосконалення вмінь користування паперовими та електронними
джерелами англійською, розширення кругозору, підвищення рівня обізнаності
українських підлітків про Сполучені Штати. Грати одночасно можуть як два

гравці індивідуально, так і дві команди - разом з бібліотекарем або вчителем
англійської, які допомагають та керують процесом гри. Вік гравців, на яких
зорієнтована гра - учні 6-11 класів, але жорстких обмежень немає, адже
організатори гри можуть як спростити, так і ускладнити завдання гри, з огляду
на рівень обізнаності конкретної групи гравців.
Ігровий комплект містить карту-поле із зображенням мапи Сполучених
Штатів Америки, двокольорові фішки-зірки, картки із запитаннями, які
поділяються на 5 категорій, по 10 карток із запитаннями у кожній категорії:
«Природа/Рослини/Тварини», «Історія», «Культура/Мистецтво/Література»,
«Відомі особистості», «Цікаві факти». Кожне з 50 запитань стосується якогось
певного штату, тож, давши правильну відповідь, гравець (або команда гравців)
ставить фішку-зірку на ігровому полі саме на той штат, про який йшла мова в
запитанні. Під час гри учасники можуть використовувати допоміжні ресурси
англійською, але заздалегідь обговорюється певний час для пошуку. Після
кожних 10 наданих відповідей ведучий гри робить «інформаційну зупинку»,
використовуючи для цього, зокрема, матеріали, що будуть розміщені на
сторінці гри у блозі Херсонського центру «Вікно в Америку для майбутніх
лідерів» (http://www.library.kherson.ua/woa/).
Гра вже успішно апробована в інтелектуальних змаганнях, проведених як
безпосередньо у Херсонській обласній бібліотеці для дітей імені Дніпрової
Чайки, так і в школах міста. Загалом, вже більше ніж 300 дітей взяли участь у
грі, розширюючи й поглиблюючи свої знання. Проведено й кілька майстеркласів для шкільних бібліотекарів та вчителів щодо використання цього
ігрового ресурсу.
Примірники «50-зіркового Ігроленду» були подаровані низці шкільних
бібліотек та передані до фондів усіх районних та міських бібліотек для дітей
Херсонської області. Розробники постійно консультують та надають поради з
питань використання гри.
Тож запрошуємо до активної участі в обласному ігровому турнірі, який
буде незабаром оголошений, учнів, шкільних бібліотекарів і зацікавлених
педагогів з усієї Херсонщини.
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