«Книга - добрий, мудрий друг»
Позакласний захід
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Сценарій свята
«Дорога нам книга
кожна,
Нам без книг ніяк не можна!»
Мета: розвивати читацькі інтереси; сприяти тому, щоб книжка стала добрим
другом,
щоб діти прагнули до спілкування з нею; прищеплювати любов до книги, навчати
думати; виховувати потребу в читанні; прорекламувати важливу роль книжки та
бібліотеки в житті людини.
Частина І :
Ведучий 1. Любі хлопчики й дівчатка!
В нас сьогодні Свято книги.
Будем разом святкувати,
Книгу - друга шанувати.
Ведучий 2. Хіба знайдеться серед вас такий, який би не любив книжок, у яких так
багато барвистих малюнків?
Ведучий 3. Багато див приховує в собі книжка. «Хто багато читає, той багато знає»,кажуть у народі.
Ведучий 1. І це правда. «Книжка вчить, як на світі жити», книжка відповідає на
безліч
запитань і сама вміє запитувати.
Ведучий 2. Учні нашого класу дуже люблять книги. А любити означає берегти.
(Звучить пісня «Казковий світ»)
У казці вигадка живе і щира правда.
В ній повно пристрастей, незвіданих доріг,
Веселки квітнуть в ній, іскряться зорепади.
Щоб дивуватись ними кожен зміг.
Приспів. Казковий світ, казковий світ,
Уяви злет і мрій політ.
Завжди щаслива у казках
В кінці розв'язка.
Указці давній є жива вода в криниці,
Струмує мудрості там вічне джерело.
Повірю знову я, що чарівна жар-птиця
Розправить осяйне своє крило.
Приспів: Казковий світ, казковий світ.
Він береже людей від бід
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І бути добрим усіх
Навчає казка.
На сцену виходить Книга.
Книга. Друзі! Я хочу звернутись до всіх:
Я - книга. Я товариш ваш.
Користуватись мною вмійте.
Я чиста, гарна і приємна.
То ж, друзі, будьте зі мною чемні.
Погані звички забувайте.
Мене не рвіть, не ображайте.
І пальці, прошу, ви не слиньте,
Коли гортаєте сторінки.
Я, друзі, ваш покірний друг,
Та тільки для приємних рук!
Виступ учнів
Учень І. Мій друже і супутнику.
Книго моя,
З тобою шляхи пролягають мої
В далекі віки,
В дивовижні краї.
Учень 2. Навчаєш відважним, правдивим рости,
Любити природу, свій край берегти.
І змалку тобою я звик дорожити,
Без доброї книги мені не прожити.
Учень 3. В кожнім домі, в кожній хатіУ містах і на селі,Хто навчився вже читати,
Має книжку на столі.
Учень 4. Дружба з книгою це свято.
Не було б його у нас.
Ми не знали б так багато
Про новий і давній час.
Учень 5. Все ми в книзі знайдемо.
Кращої не знаємо.
Доброї і вірної
Подруги малят!
Учень 6. Книгу зрозумілу,
Чесну, добру, сміливу
І дівчатка, й хлопчакиХочуть всі читать!
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Учень 7. І найменьшенька дитина,
Що не вміє ще читать,
Ледь колисочку покинеПросить книжку показать.
Учень 8. В день народження до друга
Доведеться тобі йти,
То казок чудову книгу
Принеси в дарунок ти.
Учень 9. Книги дружать з дітворою,
Полюби їх у житті –
І улюблені герої
Будуть друзями в путі.
Учень 10. Сторінки книжок завітних
Всіх нас доброму навчать –
Працювати і учитись,
Все на світі шанувати.
Учень 1. Давно - давно на землі не було книжок у сучасному вигляді, бо люди не
вміли їх виготовляти. «Сторінками» найдавнішим книгам слугували камені,
стіни печер, сокири, посуд, щити. Писали на всьому: не було ні паперу, ні
олівців. Згодом люди додумалися писати на глині, яку потім сушили і
випалювали на вогні, та хіба на сторінках - цеглинах багато напишеш? До того
ж ці книги важкі і незручні.
Учень 2. Коли б, скажімо, якийсь учений збирався в дорогу і брав із собою дві - три
такі «книжки», йому потрібен був ...віз. З часом стали виробляти зручні і легкі
книжечки з тонкої козячої або телячої шкіри. Першу таку книжку виготовили у
старовинному грецькому місті Пергама - тому й папір із шкіри назвали
пергаментом. Але вони були дуже дорогі. Для виготовлення однієї книги
потрібні були шкури з цілої череди телят. Отож люди шукали матеріал, з якого
можна було б творити простіші та дешевші книги.
Учень 3. В Африці вздовж річок є густі зарості болотяної рослини папірусу.
Спочатку його використовували тільки на будівництві. А згодом додумались
так обробляти волокна рослин, що почали виготовляти з них папір, відтоді
з'явились книжки, краще сказати, сувої з папірусу. Писати на його сухих
стеблах було зручно, але через кілька років такі «книги» ламалися і
розсипалися.
Учень 4. Справжній папір, на якому пишуть і сьогодні, люди навчилися робити дві
тисячі років тому. Тоді й почали у багатьох країнах писати на папері, саме
писати, бо книги були рукописними, й одну книжку переписували, бувало,
кілька років. Минуло ще багато часу, з'явилося книгодрукування. В нашій
країні це сталося в 16 столітті.
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Ведучий І. Безмежна сила книжки, без неї людина сліпа. Книжка відкриває великий
світ.
Ведучий 2. Нашому славному Кобзареві - Т. Г. Шевченку належать мудрі слова, що
звучать як духовний заповіт: «Учітеся, читайте! І чужому научайтесь, й свого
не цурайтесь». Саме завдяки книгам, постійному бажанню вчитися,
дізнаватися, і ясна річ, природженому таланту Т. Шевченко став тим, кого ми
знаємо, любимо, пишаємося - великим поетом, філософом, художником.
Ведучий 3. Де б він не був, куди б не закидана його доля, він усе робив, щоб поруч з
ним була книга. Тому в листах до друзів, у щоденнику знаходимо згадки про
прочитане, прохання надіслати потрібні видання. В одній зі своїх повістей він
пише: «Дивною й ненатуральною здається людина, яка існує без книги».
Ведучий І. І сьогодні твори Т. Г .Шевченка - улюблені книги нашого народу.
Учень 1 . Ясно надворі, ні вітру, ні хмар.
Сонце підбилось уже височенько.
Наша Оленка відкрила «Кобзар»,
Вголос читає Тараса Шевченка.
Хлюпає тихо Дніпро вдалині,
Ген під горою принишкла діброва.
Наче струмочок дзвенить в тишині
Щире і ніжне Шевченкове слово.
Ведучий 2. Ми так часто спілкуємося з книгою, що навіть не задумуємося - яке це
чудо.
Ведучий 3. Книга веде тебе у безкраї простори космосу, розкриває таємниці моря,
лісу.
Ведучий 1. Дружіть з книжкою - усі скарби знань розкриє перед вами це найбільше
чудо з усіх чудес, створених людством.
Ведучий2. Уявіть собі, діти, що в один день зникла вся друкована продукція.
Уявили? Так от,
ми з вами не зможемо дізнатися, який сьогодні день,
місяць, рік, бо не буде календарів. Не буде газет - не зможемо прочитати про
новини, які відбуваються в нашій країні та за кордоном. І листа своїй бабусі
ніхто не напише, бо всі будуть неписьменними, адже зникнуть букварі. Без
книг життя стане нецікавим, наче день без сонця. Книги треба берегти - кращі
друзі нам вони!
(виходять книголюби)
Книголюб 1. Що не кажіть, а найкращі книжки у світі - це казки! Я прочитав їх
багато: казки О. Пушкіна, Н. Забілої, М. Носова, І. Франка, А. Костецького. І
скільки б не читав, ще хочеться. Усе б життя читав!
Книголюб 2. Теж мені! Такий дорослий, а ще казочки полюбляєш. Книжки про
війну, сміливих героїв - ото твори! У мене вдома їх ціла поличка. Як є вільна
хвилинка - обов'язково читаю.
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Книголюб 3. Хваліться, хваліться...А я мрію, як виросту, бути лісником. ї зараз зміг
би, та, кажуть, малий ще. А я багато знаю - кожне деревце, кущик, травинку. І
про мурах дізнався багато, і чого птахи відлітають...Ліс - це чудово. Я можу
прожити в лісі скільки завгодно, бо знаю що можна їсти, І що з чого можна
приготувати. А все книжки. Ось вони, мої вчителі: О. Копиленко, Є. Шморгун.
Книголюб 4. Ну, ви бачили таке - як кулики, кожен своє хвалить. А ми хто?
Школярі! Тож мені до вподоби книжки про школярів. Бажаєте веселі вірші?
Будь ласка, відкрийте книжки Г. Бойка, Д. Білоуса, Р. Солоневського. Хочете
оповідання - такі твори В. Нестайка, Карасьової, Потапової. З них дізнаєтесь і
про себе, і про своїх друзів так багато цікавого...
Ведучий 1. Спасибі вам, дорогі книголюби, що ви поділилися з нами своїм
сокровенним, назвали улюблених письменників.
Ведучий 2. Але, ви дарма сперечались. Дуже корисно і цікаво читати казки. І
книжки про таємниці теж. А хто ж проти творів, що розповідають про сміливих
героїв?
Ведучий 1. Протиставляти одні книги іншим не слід. Хороших видань багато, і не
варто себе обкрадати. Читайте про історію нашого народу, його славних героїв,
про мандри у світ невідомого, веселі вірші. Читайте різні й хороші книжки!
{пісня про книгу)
Слід книгу хорошу узяти - І диво ввійде до кімнати: Засяє зоря, гойднуться моря, Й
до дальніх країн вже рукою подати.
Приспів: Книга завжди нас вчить До мрії шлях долати. В сумну і в щасливу мить
Вона твій друг крилатий. Вона твій друг, вона твій друг, Вона твій друг
крилатий.
Герої улюблені наші Нам приклад чудовий, безстрашний. Ми з ними добріші, в
усьому сильніш І навіть, здається, на крихітку старші.
Приспів.
Ведучий І. Народ здавна любив і поважав книгу, склав про неї багато прислів'їв:
Книга вчить, як на світі жить.
Хто багато читає, той багато знає.
Читання - ось краще навчання.
Книга допоможе в труді - виручить у біді.
Книга - твій друг, без неї як без рук
Сценка «Втеча книги». (За сценою чути стогін. Виходить, шкутильгаючи, книга)
Учень, ІЦо трапилось, книжечко? Хто образив?
Книга. Ой, я втекла від Петрика, який мене бив і зовсім не беріг.
(Вибігає Петрик)
Петрик. А, ось ти де, книжечко моя дорогесенька! Я тебе шукаю скрізь, а ти тут. Я
ж тобі нічого поганого не зробив, тільки вдарив тобою декілька разів свого
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сусіда по парті та вчора забув тебе у дворі. А вночі пішов дощ. Але ж вранці я пі
шов тебе шукати, а ти ось де!
Книга. Яне хочу повертатись до Петрика! Заберіть мене у бібліотеку!
Учень. Добре, ми тебе полікуємо у книжковій лікарні, а потім ти разом з усіма
книжечками стоятимеш на полиці й читатимуть тебе хороші, добрі діти, які не
залишатимуть тебе під дощем.
Петрик. Ой, а як же я буду без книжки? Я ж її дуже люблю! Учень. Якщо ти
любиш, то спершу вилікуй її. (З'являються лікарі швидкої книжкової допомоги)
Лікар 1 Для книг, яким пора лікуватись, в бібліотеці відкрита «книжкова лікарня».
Лікарем може стати кожен із вас.
Я лікар книжковий, я книги лікую,
Я хворі сторінки їм ремонтую.
Мої пацієнти - брудні, з дірочками.
Кому з вас погано, ходімо за нами!
Я дам вам сорочку з паперу і клею.
Щоб книгу зцілити - в лікарні усе є.
Ведучий. Забирайте, лікарю, книжку в лікарню, а Петрик нехай послухає і
запам'ятає.
Життя диктує нам завзято.
Я десять правил залічив
Для наших славних читачів.
Хоч ці правила прості,
Та потрібні у житті.
Ведучий 2. Послухайте і запам'ятайте правила користування книгою.
Правило 1.
Ні в свята, ні в дні буденні
Книги не носіть в кишені!
Підтримуйте мою думку:
Книжки кладіть у сумку.
Правило 2.
Про охайність пильно дбай.*
Книгу чистою тримай!
Має ніжечки — ходулі –
Швидко втече від бруднулі.
Правило 3.
Книга - нам хороший гість,
Та борщу й вареників не їсть!
Бо для книжечки - святковий,
Чистенький стіл чи письмовий.
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Правило 4.
Для всіх - усіх порада ця:
Не кладіть у книгу, друзі,
Лінійку, ручку, олівці.
Правило 5.
Щоб не знала книжка мед лазаретів,
Не кладіть товстих предметів.
Бо сторіночки тоненькі, їх поранити легенько. .
Правило 6.
Для зручності і для порядку –
Зробіть для книжечки закладку.
Нема стандарту тут, ні норми,
Послужить закладочка будь - якої форми.
Правило 7.
Читачу, друже, не гріши!
На сторінках книжкових
Не малюй і не пиши! Чому?
Подумай логічно.
Правильно! Щоб мала вигляд естетичний!
Правило 8.
Якщо ти справжній книголюб,
То й таке повинен знати:
Що у книжечці не можна
Сторінки перегортати.
Правило 9.
Якщо ж книга захворіла,
Довго, друже, не мудруй!
У книжковій спец лікарні
Терміново полікуй.
Правило 10.
Про це важливе правило
Не можна теж забути:
Книгу, щоб служила довго,
Потрібно обгорнути.
Вивчили десяток правил,
Книгу збережем на славу.
Це до її творців повага,
Честь нам буде, користь й слава!
(Танець «Любить книгу Дмитрик»)
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Ведучий 1. Бажаємо, щоб ви кожного дня спілкувалися з книгою, щоб у кожному
домі найкращим другом була книга. Від цього нам краще й легше буде
переживати всі негаразди нашого життя.
Ведучий 2. Ти можеш із другом своїм посваритись,
І, навіть, образившись, тиждень мовчать.
А книжка не сердиться, книжка не злиться.
Вона лиш добра тебе буде навчать.
Ведучий 3. І сонце ясніше засвітить для тебе.
І небо засяє таке голубе!
Тобі подружитись із книжкою треба
Ведучий 1. І книжка ніколи
Ведучий 2. І книжка ніколи
Ведучий З. І книжка ніколи
Ведучі( Разом) Не зрадить тебе!
Частина ІІ:
Учні з учителем йдуть у шкільну бібліотеку, несуть у подарунок книги, вибирають
художню літературу додому .

