ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ

«ПЕРЕМАГАЙ З КНИГОЮ!»
Інтелектуально-спортивний квест
(в рамках Року спорту та здорового способу життя в Україні)
Прес-реліз
14 червня Херсонська обласна бібліотека для дітей у рамках Року спорту
та здорового способу життя в Україні провела інтелектуально-спортивний
квест «Перемагай з книгою!».
Гра розпочалась о 945 на ґанку бібліотеки із привітання та проведення
інструктажу учасників квесту – учнів 7-9 класів, що відпочивають у міських
таборах «Лідер», «Сонечко» та у таборі відпочинку школи № 24. Гравці
об’єднались у дві команди і вирушили до місця проведення квесту – два
маршрути були заздалегідь прокладені бібліотекарями у парку Слави та у парку
імені Леніна.
Кожна з команд мала на маршруті по чотири ігрові зупинки:
- «Інтелект-Forward», де учасники спілкувалися англійською мовою про
футбол з волонтерами Корпусу Миру США в Україні Мері Бет Феєр та
Стівеном МакКаферті, які щойно прибули для роботи в обласній бібліотеці для
дітей, та отримали майстер клас від Андрія Барладима, кращого бомбардира
другої ліги групи «А» футбольного клубу «Кристал» «Як забити зірковий гол»,
а також самі спробували забити гол різними техніками ;
- «Олімпійська арена» - квестери мали тут розгадати кросворд,
присвячений олімпійським чемпіонам, біографії яких пов’язані з
Херсонщиною, а також виконували розминку разом із Юрієм Ахмєровим,
майстром спорту зі спортивної гімнастики;
- «Херсонський авангард» - таку назву отримала зупинка, на якій діти
мали розгадати зашифровані прізвища херсонських чемпіонів у різних видах
спорту, слухали цікаві історії відомого спортивного журналіста Анатолія
Крупіци про легендарних херсонських спортсменів, у яких він брав інтерв’ю;
- на «Галявині здоров’я» квестерів чекав колишній кікбоксер, а нині
мандрівник Кирило Стрємоусов, який розповів дітям про складові та
важливість здорового способу життя. А Дмитро Дзядевич, чемпіон світу з боксу
серед кадетів, влаштував учасникам «Веселі боксерські ігри».
Завершився квест знову на ґанку бібліотеки – спортивно-танцювальною
розминкою під гімн Євро-2012 «Вболівай!»
Із 1130, вже у стінах бібліотеки, відбулося нагородження кращих гравців
інтелектуально-спортивного квесту та «Бібліотечний пінг-понг» зі
спеціальними гостями квесту. Переможці отримали дипломи, а всі учасники
квесту – книжку «Бібліотека для генерації Google» від ХОБД та смачний торт –
від клубу «За здоровий спосіб життя».
Основною метою заходу є підвищення престижу книги та читання, як
заняття цікавого та корисного задля досягнення життєвого успіху, заохочення

дітей до здорового способу життя, розвиток таких навичок, як уміння
працювати в команді, досягати поставленої мети та гідно перемагати.
Спеціальні гості квесту:
Барладим Андрій, кращий бомбардир другої ліги групи «А» футбольного
клубу «Кристал»
Дзядевич Дмитро, чемпіон світу з боксу серед кадетів;
Ахмєров Юрій, майстер спорту зі спортивної гімнастики;
Стрємоусов Кирило, мандрівник, колишній кікбоксер;
Крупіца Анатолій, спортивний журналіст. Автор 28 книг про спорт, ведучий
спортивних рубрик на ТРК «Скіфія» та у газеті «Гривна»;
Урсуленко Олексій, співорганізатор клубу «За здоровий спосіб життя», депутат
Херсонської міської ради;
Мері Бет Феєр та Стівен МакКаферті, волонтери Корпусу Миру США в
Україні.
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