УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА
ДЛЯ ДІТЕЙ ІМ. ДНІПРОВОЇ ЧАЙКИ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

«Ігри патріотів Херсонщини»
Святковий фінал
Прес-анонс
21 листопада об 11-00 у День гідності та свободи, відбудеться
церемонія нагородження переможців обласного інтелектуального турніру
«Ігри патріотів Херсонщини».
Засновники та організатори турніру «Ігри патріотів Херсонщини»управління культури Херсонської обласної державної адміністрації,
управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної
адміністрації і Комунальний заклад «Херсонська обласна бібліотека для
дітей імені Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради. Організація
фінального змагання відбувається на базі та за підтримки Комунального
вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти»
Херсонської обласної ради.
Завдання турніру «Ігри патріотів Херсонщини»:
- сприяння патріотичному вихованню школярів;
- поширення історико-краєзнавчих знань про Херсонську область;
- формування та розвиток краєзнавчих інформаційних потреб у дітей
шкільного віку;
- активізація використання краєзнавчих фондів та інформаційних
ресурсів бібліотек;
- підвищення
рівня
особистісного
культурного
розвитку,
компетентності учнів, заохочення їх до систематичного читання.
До участі у турнірі були запрошені учні 4-9 класів загальноосвітніх
навчальних закладів Херсонської області.
І тур проводився з квітня до вересня у публічних бібліотеках, у тому
числі спеціалізованих бібліотеках для дітей, бібліотеках загальноосвітніх
навчальних закладів сіл, селищ, міст Херсонської області. Змагання
учасників відбувалися за ігровими картами нашого краю, розробленими
фахівцями обласної бібліотеки для дітей за різною тематикою:
- для учнів 4-5 класів - «У пошуках знайомих незнайомців (тваринний
світ Херсонщини)», «Зелене диво Херсонщини (рослинний світ
рідного краю)»;
- для учнів 6-7 класів – «Херсонські ерудит-мандри (пам’ятники та
пам’ятні місця, топоніміка краю)», «Лицарі Таврійського краю
(козацька доба в історії Херсонщини)»;

- для учнів 8-9 класів – «Літературний круїз (письменники
Херсонщини)», «Етнічний калейдоскоп Херсонщини», «Мистецька
палітра Херсонщини».
Переможці візьмуть участь у наступному ІІ турі, де будуть виборювати
право представляти свій район, своє місто у обласному фіналі.
Отож, 21 листопада о 10-00 кращі краєзнавці – патріоти Херсонщини
візьмуть участь у фінальних змаганнях. Буде визначено переможців у
кожній з трьох вікових категорій та нагороджено дипломами та книжковими
подарунками.
Книги в подарунок отримають і бібліотеки, читачі яких здобудуть
перемогу в турнірі, а також бібліотеки для дітей, що виявили найбільшу
активність у розгортанні змагань і запропонували найцікавіший формат для
проведення районних турів.
Під час свята будуть нагороджені також дипломами та книжковими
подарунками переможці Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу
«Творчі канікули» та Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Рідна
країна – безпечна країна: Як треба поводитися на дорогах».
Учасники свята матимуть нагоду взяти участь у зустрічі з херсонським
письменником Віктором Михайловим, книга якого «Останній бій Урусшайтана» здобула перше місце у номінації «Романи» міжнародного
літературного конкурсу «Коронація слова - 2017».
Святкову церемонію нагородження підготують і проведуть працівники
Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки за участю
творчих колективів: зразкового вокального ансамблю «Орхідея»,
хореографічної студії «Силует» та юної вокалістки Єлизавети Волощенко,
яка здобула Гран-прі Всеукраїнського фестивалю «Чорноморські ігри 2017».
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