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План заходу:
1. Видатні люди - про книгу.

2. Історія виникнення книг.

3. Друкування книг – справа важлива.

4. Збереження книг.

5. Що читати? Що читаємо ми?

6. Вікторина.



Видатні люди - про книгу.

Людина перестає мислити, 
коли перестає читати.

Д. Дідро
Читання книги –нібито розмова з 
найкращими людьми минулих віків.   

Декарт
…любіть книгу всією душею!
Вона не тільки ваш найкращій друг,а й до 
кінця вірний супутник.М.Шолохов



1.Прислів’я та приказки

Книга вчить, як на світі жить.

Книга — джерело знань.

Книга — твій друг і порадник.



2. Історія виникнення книги.





3. Друкування книг —
справа важлива.



Папірус                 Пергамент



Береста       Бумаги



Перший печатний станок



Печатання книги



4. Збереження книг

- Де зберігаються книги?

В індійському місті Амрістані зберігається 
одна книга. Це найменша бібліотека.

Найбільша бібліотека – в Москві. 



5. Що читати? Що 
читаємо ми?

За один рік твори У.Діснея 
видавались 284 рази. 

На другому місті — твори Жюль 
Верна — видавались 205 разів.

Казки братів Грим — 161 раз. 

Г. X. Андерсена — 149 разів.



Правила поведінки з книгою.

• Бери книгу чистими руками.
• Не перегинай книжки, адже від цього випа

дають сторінки.
• Не клади в книжку олівців та інших сторон

ніх предметів.
• Не загинай сторінок, користуйся закладками.
• Не читай книги під час їжі.
• Щоб книга чи підручник довше служили,

обгорни їх!



6. Міні-вікторина
• Книги читати — ... ( без неї, як без 

рук). 

• Ученому світ, а… (невченому —
тьма). 

• Книга — твій друг,... (усе знати)



Дайте відповіді на запитання:

1.Назвати ім'я Шевченка. 
2.Назва великого зібрання творів Т. Г. Шевченка. 
3.Пригадати якнайбільше назв книжок, що 

складаються лише з імені головного героя. 
4.Назвати твори художньої літератури, назви яких 

містили б кому. 
5.Як називають ті книги, якими ви користуєтеся на 

уроках?
6. Із яких матеріалів, крім паперу, виготовляють 

книги? 



Книга - це мудрість минулих поколінь. 

Книга -це друг і порадник.


