КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки»
Херсонської обласної ради

"Щоб діти багато знали, є газети і журнали"
(Гра-імітація, 3 клас)
Мета: розвивати навички роботи з періодичними виданнями; практично
ознайомитись із поняттями «число журналу», «рік видання», «примірник»,
«комплект»; розвивати пам`ять, мислення та уяву.
Обладнання: ноутбук чи комп’ютер з підключенням до мережі Інтернет,
екран, проектор, колонки, мультимедійна презентація, роздатковий матеріал
(візитівки з інтернет-адресою журналів для дітей та домашнім завданням);
виставка журналів та газет; картотека обліку та реєстрації періодики; столик,
на якому розкладені газети та журнали.
В уроці беруть участь 2 бібліотекаря. Один – ведучий, другий – демонструє
презентацію, виконує роль судді та допомагає перевіряти кросворди команд.
Хід уроку
Загальний час - 45 хвилин
Організаційний момент
(Всі учні автоматично об’єднуються у команди, коли займають свої місця
навколо 5-и столів, 2 хв.)
Слово бібліотекаря: Доброго дня, любі дівчата та хлопці! Я вітаю вас у секторі
періодичних видань Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім.Дніпрової
Чайки! Хочу вам одразу повідомити, що у мене є для вас дві новини: першагарна, а друга - ще краща! З якої почнемо? Гарна новина – зараз у нас не буде
уроку, друга - разом ми будемо грати та кататися на періодичній каруселі! А
тема нашої зустрічі ось яка: "Щоб діти багато знали є газети і журнали"
(СЛАЙД 1)
Повторення вивченого на попередніх уроках (5 хв.)
Бібліотекар: Ну що ж, саме час грати! А чи знаєте ви, чому наша карусель
називається періодична? Що таке періодика? (СЛАЙД 2)
Періодика (від грец. περιοδικός – той, що повторюється, чергується). (СЛАЙД
3)
Це газети, журнали, наукові записки. А які журнали купують чи підписують для
вас батьки? Давайте зараз пограємо у гру "Веселий алфавіт". Умови її дуже
прості: ви по черзі називаєте журнал або газету, але в алфавітному порядку, тож
у грі залишаться справжні знавці журналів та газет! Тих, хто дійде до фіналу

чекають бурхливі оплески та подарунки. Ви готові? Почали! ( переможці
нагороджуються візитівками з інтернет-адресою найцікавіших журналів , що є
у фондах бібліотеки). (СЛАЙД 4).
Вивчення нового матеріалу (25 хв.)
Слово бібліотекаря: Скажіть, будь ласка, чи є серед вас діти, які полюбляють
ходити до парків нашого міста, кататися на каруселях,? (СЛАЙД 5)
Тоді зараз я запрошую вас до незвичайного парку. Чому незвичайного? А ви
уважно послухайте. У ньому зовсім не чути гуркоту моторів, але, якщо
прислухатись, стане чутно, як плавно гортаються сторінки (бібліотекар гортає
сторінки журналів). Якщо ви змогли це почути, я вас вітаю! Ви потрапили у
парк до журнальної каруселі, а ще її називають періодичною каруселлю.
(СЛАЙД 6)
Сьогодні наша карусель закружляє вас у вирі неймовірних пригод, кросвордів,
експериментів, конкурсів та поробок.
Усі журнали, які ви бачите перед собою (виставка) знаходяться у залі обласної
бібліотеки для дітей, який називається сектор періодики. (СЛАЙД 7)
Сектор періодики - це справжня затишна домівка для усіх наших журналів та
газет. А як ви вважаєте, скільки журналів "оселилося" на полицях нашого залу?
1900 журналів та газет. А що треба зробити, щоб дізнатися скільки їх до нас
надходить? Так, треба постійно їх рахувати. Пам’ятаєте мультфільм про татамедузу, якому так важко було порахувати своїх діток, тому що вони постійно
змінювали свій колір? Так і з журналами, якщо вчасно їх не рахувати, у нашому
секторі все піде шкереберть. (СЛАЙД 8) Тому, щоб нічого не забути та не
заплутатись, є спеціальна картотека обліку та реєстрації періодики(демонструє
її), куди бібліотекар постійно записує за алфавітом журнали, які приносить нам
листоноша, для того, аби зручніше було їх лічити.
Газети і журнали друкують через якийсь період часу. Є газети, які виходять
щодня. Вони так і називаються - ЩОДЕННІ. Деякі газети і журнали виходять
один раз на тиждень. Їх прийнято називати - тижневики. (СЛАЙД 9). А як ви
гадаєте, чи є газети для дітей? (СЛАЙД 10)
Скажіть будь-ласка, а чи знаєте ви, хто такі близнюки? (СЛАЙД 10) А як ви
вважаєте, чи є близнюки у журналів? Є! І такими близнюками ми можемо
назвати журнали, які можна купити і у кіоску, або почитати у бібліотеці, і
ті, які читають з екранів комп’ютерів – розміщені в інтернеті!
Отож, дозвольте познайомити вас з близнюками! (СЛАЙД 12-15).
(дітям рекламуються кращі для їх віку журнали сектору онлайн: науковопізнавальний журнал "Колосок", "Жирафа Рафа", "Крилаті", "Професор
Крейд").

А зараз я хочу звернути вашу увагу на ось ці "вежі" (на слайді або на столі
бібліотекар демонструє один журнал та газету і поруч з ними комплект
журналів та газет).
Нам треба провести невеличке розслідування.. Скажіть, "кого" з них можна
назвати "комплектом" а кого "примірником"? Як гадаєте? (СЛАЙД 16)
Примірник – один журнал, одна газета
Комплект - усі зібрані газети, журнали за певний період, наприклад за рік.
(СЛАЙД 17)
Як ви гадаєте, чи може журнал стати вашим другом? (СЛАЙД 18) А корисним
помічником? Коли ви знайомились вперше зі своїми друзями, про що ви
запитували одне одного? По-перше, як тебе звуть. Уявіть, що журнали можуть
з вами спілкуватись. Що б тоді відповів наш журнал? Його звуть "Смайлик".
(СЛАЙД 19)
- Що ще ви б могли у нього запитати? Хто має його читати?
Тут написано, що це розважально-пізнавальний журнал для дітей.
- Який рік його народження? Це також дуже легко знайти - 2011 рік.
- Яка дата його народження або номер?
Номер допомагає нам зрозуміти у якому місяці вийшов журнал та не
переплутати його з іншими. Трохи більше інформації можна знайти, якщо
відкрити другу, або останню сторінку журналу – у нижньому лівому кутку є
додаткова інформація. "Смайлик" виходить щомісяця.
- Скільки у його сім`ї брітів та сестер?
А знайти відповідь на це складне запитання допоможе позначка "тираж" або
"наклад"
(тобто, кількість примірників друкованого видання одного випуску). Наш
журнал "Смайлик" випускається у кількості 5000 примірників.
Тепер вже час покататися на нашій "журнальниій" каруселі (СЛАЙД 20), але
для цього є декілька умов: мати гарний настрій та утворити з ваших команд
колесо. Візьміться за руки і рухайтесь по колу, як тільки музика зупиниться,
вам потрібно буде рухатися в інший бік.
(Фізкультхвилинка – «Весела карусель»)
Молодці!
Ви вже об’єднані у 5 команд. У кожної команди особливе завдання. За кожне
виконане завдання ви будете отримувати бали. Ми будемо оцінювати:
- швидкість знаходження потрібного журналу
- правильність та швидкість виконаного завдання
Зараз ми будемо обертати нашу карусель, кожному капітану команди буде
потрібно знайти у нашій вежі журнал з певним номером, роком, але тільки
після того, як назву журналу дізнаються усі команди. Отож, кожна команда,
оберіть, будь-ласка, свого капітана (знайомство з капітанами).
Увага, розкручуємо карусель! Уперед! (СЛАЙД 21-25)
Команда №1 – журнал "Смайлик" №6-7, 2013, стр.28, кросворд

Команда №2– журнал "Смайлик" №1, 2014, стр.24, кросворд "Чарівний
вулик"
Команда №3– журнал "Твой друг Муравей" №2, 2014, стр.15, кросворд
Команда №4– журнал "Смайлик" №2, 2013, стр.28, кросворд
Команда №5– журнал "Малятко" № 4, 2012, кросворд
Конкурс капітанів (грає музика, капітани команд по черзі шукають журнали
на столі). (СЛАЙД 26). Команди розгадують кросворди грає фонова музика.
(СЛАЙД 27).
Бібліотекар: А доки я перевіряю ваші кросворди, пропоную вам здійснити
екскурсію по нашій чудовій бібліотеці, не виходячи з цього приміщення.
Увага на екран! (СЛАЙД 29, http://youtu.be/KjNWmFmjGDk )
Оголошення результатів у змаганні на розгадування журнальних кросвордів.
Контроль засвоєння нових знань (3хв.)
А тепер кожен має можливість отримати запрошення на відвідування одного з
клубів нашої бібліотеки, відповівши правильно на запитання журнальної
вікторини:
1. Як називаються газети та журнали, які виходять щотижня?
2. Як називається відділ у якому ви зможете прийшовши до нашої
бібліотеки почитати газети та журнали?
3. Що таке комплект?
4. Куди бібліотекарі записують журнали, для того, аби зручніше було їх
лічити?
5. Що таке примірник?
Ну що ж, от ми й покаталися на нашій періодичній каруселі, а ще знайшли
нових друзів, які завжди допоможуть у навчанні та розважать. Але не сумуйте,
наша періодична карусель працює спеціально для вас (СЛАЙД 31) з понеділка
по п’ятницю, окрім суботи, з 9 до 5 години. Наша адреса є на візитівках, які ви
отримали.
Домашнє завдання (2 хв.)
Сьогодні ми з вами гортали сторінки журналу, який називається "Професор
Крейд". Тому я пропоную вам разом з вашими батьками вдома зробити
експеримент, який буде пов’язаний саме з цим журналом. Кожному з вас
потрібно знайти цей журнал в Інтернеті за посиланням, яке є на візитівці
(http://kraid.com.ua/), потім відшукати рубрику "майстерня Крейда" та
власноруч змайструвати справжній дресирований вулкан! Для того, аби усі
змогли побачити поробки один одного, вам треба разом з вашими батьками
зробити фото свого вулкану. А під час наступної зустрічі ми зробимо слайдпрезентацію, яка продемонструє ваші маленькі шедеври! І щоб ви нічого не

забули, ми нагадуємо вам, як зробити цей експеримент для всієї родини на
наших візитівках!
А зараз час погортати журнали, які так хочуть з вами познайомитись! Швидше
підходьте до нашої виставки та читайте! (7 хвилин).
До побачення! До нових зустрічей у бібліотеці!

