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12.45 – 13.00 – Відкриття Дня інформації. Ознайомлення
учасників з програмою роботи
13.00-13.30 – Ресурси та програми обласної дитячої
бібліотеки для дітей дошкільного віку, батьків та
вихователів. Екскурсія
Крижановська Н. М., завідуюча відділом обслуговування
дошкільників та учнів 1-4 класів
Ковач І. М., головний бібліотекар з масової роботи
13.30-13.40 – Завдання дошкільних навчальних закладів
щодо організації роботи з екологічного виховання дітей
дошкільного віку, формування основ екологічної
культури. Виступ
Верещака Т. Ю., радник начальника управління освіти
Херсонської міської ради
13.40-15-00 – Огляд-презентація ресурсів на допомогу
екологічному вихованню дошкільників
- Стандарти екологічного виховання дошкільників,
програми та методичні розробки.
Огляд актуальних публікацій у періодичних
виданнях.
Новицька Г. І., головний бібліограф
- Веб-ресурси для екологічного виховання дітей
дошкільного віку: авторські програми і матеріали з
досвіду роботи українських та російських фахівців.
Електронна презентація
Франковська М. О., головний методист

- Книжки-іграшки як засіб формування екологічної
свідомості дошкільників. Огляд-демонстрація
Крижановська Н. М.
- Анімаційні фільми екологічної тематики, адресовані
дітям дошкільного віку. Веб-огляд із переглядом
окремих відеороликів.
Яблонська Н. Ю., завідуюча ІБВ
Музичний компонент в екологічному вихованні
дошкільників. Огляд веб-ресурсів, що містять
аудіозаписи, текти та ноти дитячих пісень екологічної
тематики.
Ковач І. М.
- Англомовні друковані та електронні ресурси
екологічної тематики: ідеї для креативного
використання в дитячих садках. Огляд-порада
Резник Г. Ю., завідуюча сектором літератури
іноземними мовами
15.00-15.15 – Вирішення організаційних питань щодо
співпраці дитячих садків міста з ХОБД (грудень 2012 та
планування роботи на 2013 рік).
Домашнє завдання для учасників Дня інформації:
1. Запропонувати власну тему для організації міського
конкурсу з екологічного виховання дітей.
2. Запропонувати ідеї для співпраці з обласною
бібліотекою для дітей (за підсумками екскурсії та
проведених фахівцями ХОБД оглядів документів та
ресурсів).

