Орієнтири в книжковому світі
Медіаурок-моделювання для 2 класу

Тема: Книжкові виставки. Рекомендаційні списки літератури: «Що
читати влітку?», «Тематичні рекомендаційні списки», «Списки нових книг».
Закладки з бібліографічною інформацією.
Мета: Ознайомлення учнів із видами бібліотечно - бібліографічної допомоги:
рекомендаційним списком дитячої літератури, книжковою виставкою
(авторською, тематичною).
Обладнання: Книжкові виставки, мультимедійна презентація,
рекомендаційні списки та закладки з бібліографічною інформацією.
Добірки книг для складання авторської та тематичної виставок, їх назви
та атрибутика.
Домашнє завдання. Скласти власну закладку з розповіддю про улюблену
книгу.
Хід уроку
Бібліотекар. Доброго дня, любі друзі! Ви вже не в перший раз приходите до
бібліотеки й знаєте, що тут на вас очікує багато цікавих та захоплюючих
книг. А вам не здається, що бібліотека схожа на велике книжкове місто, де
замість широких проспектів і вулиць - ряди книжкових шаф і стелажів,
замість поверхів - книжкові полиці, замість будинків - томи книг.
2 Слайд
Бібліотекар. У кожної книги є своє місце на полиці, де вона відпочиває
очікуючи на зустріч з читачами. Але бувають моменти, коли книга
відправляється у невелику подорож… на книжкову виставку.
А що це таке, мабуть запитаєте ви мене. Бувають виставки котів, картин,
різноманітних товарів, а тут …книжкова виставка. Мабуть ви не раз бачили в
бібліотеці стелажі, де книги стоять повернуті до вас своїми обкладинками.
Озерниться навколо, як ви гадаєте, є в нашій бібліотеці зараз книжкова
виставка? (Відповіді дітей)
А хто з вас вже вибирав книги з виставки? Як на ваш погляд, де легше
вибирати книги – на полицях чи на виставці? ( Відповіді дітей)
3 Слайд
Бібліотекар. Отже, для того, щоб ознайомити читачів з найкращими
книгами, або нагадати їм про цікаві книги, бібліотекарі й організовують
книжкові виставки. На них книги стоять повернутими до читача не
корінцями, а лицьовим боком палітурки, так, щоб добре було видно автора й
назву, художнє оформлення книги. Тут можуть бути книжки великі та малі за
розміром, тоненькі та товсті, з малюнками та без.
4 Слайд
Бібліотекар: А чи знаєте ви, як оформлюються книжкові виставки?

Спершу потрібно вибрати тему виставки, про що вона буде.
Потім підбирають книжки, що відповідають цій темі та художньо
оформлюють виставку. Назву виставки завжди розміщують зверху стелажа і
пишуть великими літерами. Також на ній розміщують звертання до читачів,
ілюстрації та різноманітні речі, що допомагають розкрити тему виставки та
привертають до неї увагу. (Елементи оформлення розглядаються на слайді
презентації або на виставці, що експонується в бібліотеці).
5 Слайд
Бібліотекар. Дуже часто читачам пропонують цікаві завдання, які можна
виконати, якщо прочитаєш книги з виставки.
Ось і ми зараз з вами спробуємо відповісти на питання вікторини по казкам
Андерсена.
1. Як звали хлопчика, якого викрала Снігова королева? Кай
2. Хто врятував Дюймовочку від жадібного крота? Ластівка
3. Хто допоміг Попелюшці потрапити на бал? Хрещена фея
6 Слайд
Бібліотекар. Виставка може бути тематичною, тобто з однієї теми ( про
природу, техніку тощо), або авторська, коли на ній розміщено книги одного
автора.
А як за допомогою виставки можна дізнатись про нові книги, що надійшли
до бібліотеки. (Відповіді дітей) Так , для цього оформлюється виставка
нових надходжень. А як можна зрозуміти, що на ній нові книги? (Відповіді
дітей) Вірно, з назви виставки (Діти роздивляються виставку «До нас
завітала нова книга» або «Зупинись на хвилинку, подивись на новинку»).
7 Слайд
А зараз давайте перевіримо, як ви запам’ятали які бувають книжкові
виставки. Ось перед вами на слайді обкладинки книг з двох книжкових
виставок. Як ви гадаєте я вірно їх розташувала ?
(Відповіді дітей та виправлення помилки)
Гра
Бібліотекар. А зараз я хочу запропонувати вам хоч на декілька хвилин
відчути себе …бібліотекарем.
Формуємо дві команди, кожна з котрих буде складати тематичну або
авторську виставку.
( Для гри підготовлено літературу серед якої є книги одного автора та
декілька книг з однієї теми, наприклад, про природу. Також підготовлено
назви виставок,предметна атрибутика. Діти повинні знайти книги для свої
виставки, розташувати їх, прикріпити назву та прикрасити речами, які на
їх погляд відповідають формі виставки).
8 Слайд Фізхвилинка

Бібліотекар. Мабуть ви всі згодні, що ваш перший помічник у виборі книг,
це бібліотекар. Саме він підкаже, що цікавого можна прочитати, або яка нова
книга прийшла до бібліотеки.
А ще він робить дуже важливу й корисну справу – складає для вас
рекомендаційні списки.
Як ви гадаєте, що таке рекомендація? (Відповіді дітей)
От і бібліотекар складає для вас списки, в яких рекомендує прочитати
літературу за певною темою.
9 – 12 Слайд
Дуже часто вже з назви списку можна довідатись про що він.
Ось наприклад, список «Що читати влітку», як ви гадаєте, які книги він
пропонує? Вірно, ті які вам потрібно прочитати на канікулах за шкільною
програмою та книги для дозвілля А ще бувають списки книг за однією темою
– тематичні, ось як , наприклад, на цьому слайді, де зібрані захоплюючі
книги з історії.
А про нові книги нам розповість список «Нові надходження».
( На екрані демонструються рекомендаційні списки з назвами книг, а
бібліотекар показує ці книги дітям)
13 – 14 Слайд
У рекомендаційного списку є маленька помічниця – бібліографічна
закладка. Закладка – це також список, але він невеликий за розміром та
обсягом . Зазвичай її рекомендують для починаючих читачів, щоб допомогти
їм знайти цікаву книгу для читання, або пропонують книги одного автора ,
однієї теми. ( Бібліотекар демонструє закладки «З чого почати?», «Що
читати далі» та ін..)
Закладка має 2 сторони: з однієї – презентація книги, з іншої – цікава
інформація про неї, або інші книги цього автора.
За допомогою рекомендаційних списків та бібліографічних закладок
ви також можете вибирати книги для читання.
І зараз ми це перевіримо…
Гра Представники від команд отримують рекомендаційні списки книг, які
експонуються на книжкових виставках підготовлених до бібліотечного
уроку. Завдання командам – знайти ці книги на полицях.
15 Слайд
Бібліотекар. Сьогодні ми з вами дізнались багато корисного про вибір книг в
бібліотеці за допомогою книжкової виставки та рекомендаційного списку.
Щоб закріпити ваші знання, пропоную зіграти в гру «Так» чи «Ні».
Я буду задавати питання, а ви будете давати відповідь тільки словами «Так»
чи «Ні». Отже, починаємо:

1. Книжкова виставка для того, щоб ознайомити з цікавими книгами? Так
2. Книги на виставці повинні бути одного розміру? Ні
3. Виставка з книг повинна бути яскравою? Так
4. Книжкова виставка складається тільки з тоненьких книг? Ні
5. Бібліографічна закладка – це маленька книжечка? Ні
6. Знайти цікаву книгу в фонді допомагає рекомендаційний список? Так

Бібліотекар . Ось і завершується наша мандрівка чарівним книжковим
містом. Ви побачили, як багато книг в бібліотеці, дізналися як створюється
книжкова виставка та як можна вибрати цікаву книгу за допомогою
рекомендаційного списку та бібліографічної закладки.
Слайд 16
Домашнє завдання. Пропоную вам дома створити свою бібліографічну
закладку про улюблену книгу, скориставшись нашими порадами.
Ваші помічники: увага, старанність, фантазія.
Ваші інструменти : ножниці, клей, пензлик.
Ваші матеріали: клейонка, картон, білий папір,кольоровий папір,стрічка,
зображення казкових героїв.

