Центральна бібліотека для дітей Херсонської ЦБС

"Що Поштарик нам приніс?"
медіа-урок для 1 класу
Тема Періодичні видання
Мета Дати загальне поняття "періодика" та "періодичні видання", уявлення
про друковані періодичні видання бібліотеки та он лайн видання.
Обладнання та матеріали: виставка з періодичними виданнями (для
подальшої демонстрації під час уроку). Медіа презентація «Що Поштарик нам
приніс?».
Організаційний момент: урок проходить у читальному залі бібліотеки.
Домашнє завдання: разом з батьками ознайомитись з періодичними
виданнями (друкованими та електронними) та обрати найпривабливіший.
Хід уроку:
В приміщення забігає Питайлик.
Питайлик: Привіт-привіт! Як багато дітей! І ви теж любите читати? Молодці!
Я, наприклад, до бібліотеки приходжу майже кожен день. Тут так цікаво.
Заходить бібліотекар, в руках тримає періодичні видання.
Бібліотекар: Доброго дня, юні читайлики! Я рада вас вітати в нашому
дивовижному Книжковому царстві!
Питайлик звертає увагу на стопку, що тримає в руках бібліотекар.
П.: А що це у Вас в руках? Мабуть щось цікаве?
Б.: А це, Питайлику, свіжа пошта, яку приніс нам Поштарик – газети та
журнали для таких допитливих, як ти.
П.: Вони такі яскраві ... А що таке газети та журнали?
Б.: Ти бачиш, Питайлику, як багато в бібліотеці пізнавальних книг. Але кожен
день, кожну хвилину навколо нас також відбувається багато цікавого та
дивовижного. Збирають всі новини і вчасно повідомляють про них –
журналісти. Де тільки їм не доводиться бувати – і непролазні джунглі їм
підкорюються, і найвеличніші висоти світу, і таємні куточки планети. Також,
журналісти першими знайомляться з новими творами письменників і
розповідають про них читачам. Новин так багато, вони такі різні та цікаві.
Одні потрібно швидко повідомити, а інші можуть почекати.
П.: Я так не люблю чекати…

Б.: Тоді я рекомендую тобі читати газету. Вона друкується частіше –
переважно це щоденне видання.
П.: А що означає слово "газета", хто його придумав?
(На екрані з`являється слайд презентації)
Б.: "Газета" (gazzetta) — це назва дрібної монети в Італії. Саме стільки
коштував листочок паперу, на якому друкували найсвіжіші новини. Згодом
кількість газетних аркушів зросла до 5-10. Але незмінним залишилося одне –
у газети відсутня обкладинка.
П.: А що таке "журнал"?
(На екрані з`являється наступний слайд презентації)
Б.: "Журнал" (journal ) – з французької мови перекладається, як щоденник і
відрізняється від газети дуже сильно. По-перше – у нього є обкладинка, подруге – багато сторінок, по-третє – журнал містить багато кольорових
фотографій та зображень. А найголовніше – виходить журнал не так часто як
газета – щомісяця, іноді два рази на місяць, і дуже рідко – раз на тиждень.
Саме через те, що газети та журнали виходять через певні періоди часу (день,
тиждень, місяць) їх ще називають одним словом – періодика.
Питайлик нетерпляче переминається з ноги на ногу.
Б.: Бачу-бачу, що тобі, Питайлику та нашим читайликам вже терпець урвався
– так хочеться побачити, що ж там у середині. Давайте, нарешті, подивимось,
що на цей раз нам приніс Поштарик.
(На екрані з’являються обкладинки періодичних видань).
П.: Які вони різні та гарні, правда ж друзі? (відповіді дітей)
Б.: Придивіться уважніше до цих кольорових картинок – це обкладинки
журналів. А ще у кожного періодичного видання є своє ім’я – назва. Вона
завжди виділяється кольором. Давайте з ними знайомитись?
(Натиснувши на кнопку, відкривається сторінка видання).
Кот Копєйкін: Привіт-привіт,читай лики! Моя кольорова газета називається
"Копєйкін та К°"! Для тих, хто не знає уточнюю – до компанії, крім мене, кота
Копєйкіна, ще входять розумне мишеня Розумовський та весела ворона
Хохотушка. Разом ми подорожуємо світом, читаємо захоплюючі історії,
розгадуємо веселі головоломки. Приєднуйтесь до нашої веселої компанії та
будемо разом читати нашу газету!

Б.: Крім "газети кота Копєйкіна", читайлики, ще є дуже цікава газета "Казковий
вечір", на сторінках якої ви знайдете багато чарівних та дивовижних історій з
усього світу.
(наступний слайд)
Колобочок: Любі читайлики! На сторінках мого журналу "Колобочок" ви
можете знайти твори і відомих дитячих письменників, і молодих авторівпочатківців. В кожному номері ви знайдете казки, вірші, лічилки, загадки.
Дуже корисними для вас будуть "Поради Колобка-рятівника" про те, що треба
знати і як себе поводити в певних життєвих ситуаціях, аби не потрапити в біду і
змогти допомогти іншим. http://kolobochok.com.ua/pro-zhurnal/ (привести
приклад з "Порад Колобка-рятівника" )
(наступний слайд)
Котя: А як ви гадаєте називається мій журнал? “КОТЯ”! З першої ж сторінки
ви побачите, що кожен його номер захоплюючий та дивовижний. Відчуйте себе
справжніми дослідниками. Читайте, грайте, відгадуйте вікторини разом зі
мною, рідними та друзями.
http://kotya.com.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
(бібліотекар приводить цікавий приклад з журналу )
(наступний слайд)
УМІЙКО: А мій журнал для всіх, хто не любить сидіти склавши руки. Безліч
різноманітних саморобок з паперу та різних матеріалів, схеми для вишиванок,
розмальовки. Цікаво провести час з близькими та друзями допоможуть
настільні ігри, головоломки та кросворди. Я впевнений – з моїм журналом
нудьгувати вам не прийдеться. http://umiyko.com/
Б.: Підніміть руки, хто любить розгадувати головоломки? (відповіді дітей) А
хто вміє робити паперові поробки? (відповіді дітей) Подивіться, будь ласка,
які журнал "Умійко" пропонує цікаві саморобки – такі не соромно дарувати
рідним і друзям, правда?
(наступний слайд)
Пізнайко: Доброго дня, друзі! Я бурундучок Пізнайко. Кожен номер мого
журналу присвячений захоплюючій темі, яка зацікавить як дівчат, так і
хлопчаків. На моїх сторінках ви знайдете улюблені казки, вірші, скоромовки.
Яскрава настільна гра з фішками, комікс, кросворд та головоломки не дадуть
нудьгувати цілий місяць до нового випуску журналу. Якщо ви напишете мені

лист то обов’язково отримаєте відповідь на нього, а за перемогу в конкурсі
номера – приз! http://posnayko.com.ua/ru/jornals/1/
Б.: Сьогодні ми з вами роздивились тільки декілька дитячих журналів, але їх
дуже багато і всі вони цікаві та захоплюючі. (звертаючись до Питайлика)
Щось ти Питайлику втомлений – телевізор, мабуть, довго дивився?
П.: (каже дітям по секрету) Друзі, я так поспішав до бібліотеки, що навіть
зарядку не зробив. Як гадаєте, ще не пізно її зробити? (відповіді дітей)
Допоможете мені?
(наступний слайд для фізкультхвидинки з мелодією) Фізкультхвилинка
П.: Дякую вам друзі. Наступного разу нізащо не забуду вранці зробити
зарядку!
(наступний слайд) Мелодійний сигнал сповіщає про електронне повідомлення
П.: Чуєте? До нас хтось завітав?
Відбувається спроба відкрити поштову скриньку
(Питайлик торкається на екрані конверта)
П.: Отакої, не відкривається. Напевно необхідно щось зробити? (Питайлик
торкається значка імейла)
На екрані з’являється невеликий кросворд .
Б.: Все зрозуміло – поштова скринька пропонує нам розгадати кросворд.
Давайте розгадувати разом. (діти відповідають на питання кросворда)
Кросворд (дії по черзі):
1) Пізнайко – Це слово – ім’я бурундучка та назва журналу (натиснути на
питання - відкриваються літери правильної відповіді)
2) Умійко – Журнал для тих, хто не любить нудьгувати (повторити
попередні дії)
3) Обкладинка – Що є в журналі та не має в газеті? (повторити попередні
дії)
4) Газети – Як називають газети ти журнали одним словом? (повторити
попередні дії)
П.: Які ви молодці – добре вмієте розгадувати кросворди! А мені, напевно,
треба потренуватися. Як гадаєте ?
(наступний слайд)
Коли виконано завдання поштова скринька відкривається і на екрані
з’являється повідомлення з електронними адресами журналів

Б.: Дивіться діти, ми отримали повідомлення від електронних журналів, які
також бажають з вами познайомитись і запрошують у гості. Як я вже казала,
періодичних видань друкується дуже багато. Але ще існують електронні
видання, які можна побачити тільки в Інтернеті. Їх так само можна
переглядати, читати і навіть листуватися.
П.: Ой, а як же ми дізнаємось де їх знайти?
Б.: Для того, щоб піти в гості потрібно знати адресу, вірно? Адже у кожної
людини є домашня адреса, яку вона пам’ятає дуже добре. Адреса є і у
електронних журналів також – тільки електронна, в Інтернеті без неї ніяк не
можна. Нам з вами необхідно тільки натиснути на електронну адресу, це як
постукати в двері.
(натиснути на електронну адресу) На екрані з’являється електронна сторінка
журналу Жирафа Рафа
П.: Цікаво, а Жирафчик Рафа нам зрадіє, адже нас так багато?
Б.: Звісно, зрадіє – він сам нас запросив до себе в гості. А ми, як ввічливі гості
будемо вести себе чемно. Я хочу вам сказати, що з Жираф Рафа мешкає на
сторінках журналу разом з друзями, які допомагають йому. Так, Ведмедик Бу
познайомить з етикетом та безпекою життя. Із Їжачком Фухфухом ви читачі
навчитеся робити дивовижні саморобки. Пан Лис допоможе вивчити вірші,
скоромовки та загадки. Білочка Квіточка навчить розмальовувати картинки та
малювати пейзажі. А от з Зайчиком - Пострибайчиком кожен зможе розв’язати
математичні і логічні завдання.
(наступний слайд) Відкривається сторінка електронного журналу Кенгуру
Б.: А зараз ми знаходимося в гостях у трьох кенгуру, яких зовуть Плюш,
Ксюша та Крош. Їх розважальний журнал не дасть вам нудьгувати. Тут і
розмальовки на любий смак, і паперові саморобки з докладними роз’ясненнями,
і різноманітні електронні ігри на логіку та увагу. Головоломок так багато –
ніхто не залишиться байдужим. А ще за допомогою журналу Кенгуру можна
знайти багато друзів – необхідно тільки зареєструватися, звісно ж разом з
батьками.
П.: Як цікаво! Обов’язково завітаю разом з батьками до кенгурят та жирафчика
в гості. Ви теж, читайлики, приєднуйтесь до мене. З такими друзями нам
завжди буде цікаво. Ой, щось я забарився. Побіжу до дому і розповім, що крім
книг є ще пе-рі-о-ди-ка. Уф, не забув. Бувайте , ще побачимося в бібліотеці.
Питайлик вибігає

Б.: От який неуважний – слово запам’ятав, а взяти почитати забув. Цікаво, а
пам’ятає Питайлик, які періодичні видання ми сьогодні розглядали? Може
ви нагадаєте? (відповіді дітей, підказка – картинки на слайді) Молодці! А
Питайлику допоможете? Як? Пропоную вам разом з батьками ближче
познайомитися з періодичними виданнями, як паперовими так і
електронними, та обрати найцікавіший з них. Для цієї мети, в нагоді вам
стануть невеликі пам’ятки з назвами та електронними адресами
періодичних видань. (бібліотекар роздає дітям пам’ятки) До зустрічі,
читайлики!

