
                     Усний літературний журнал  
                      «Сторінками  писемності та книги» 

  Мета: Ознайомити дітей з історією виникнення та розвитком писемності; 

поглибити та закріпити знання з літератури; сприяти формуванню любові до 

книги, писемності та  української пісні.  

  Обладнання: На сцені вислів: «Сторінками писемності та книги»; портрети  

Кирила і Мефодія , українських письменників;ілюстрації до казок; прислів’я 

про книгу; книжкова виставка; відеофільм. 

  Використана література: Освітинська  Л.П. Інформаційна робота шкільної 

бібліотеки: Методичні рекомендації,1984р.;Твори українських письменників; 

Гуморески П. Глазового, Грицька Бойка; Інтернет ресурси: http: // 

chytay.com.ua. 

  Бібліотекар: Доброго дня, шановні присутні! Я знаю, що ви любите читати 

газети і журнали. І, напевно, знаєте,що кожен  журнал складається із 

сторінок. Всі  ці журнали друковані, а я пропоную до вашої уваги усний 

літературний журнал «Сторінками писемності та книги»,який складається із 

шести сторінок: 

   1 сторінка – «Історична» 

   2 сторінка – «Поетична» 

   3 сторінка – «Доповни прислів’я» 

   4 сторінка – «Впізнай героя» 

   5 сторінка – «Гумористична» 

   6 сторінка – «Пісенна» 

   Тож, пропоную перегорнути першу сторінку нашого журналу. 

Ведуча:    Кожна епоха приносить свої винаходи і відкриття. Найбільшим 

винаходом людства було письмо. Перші спроби письма відносяться 

приблизно до 35-50 віків до нашої ери. Спочатку це була гілочка пальми – 

знак миру. Потім – вузликове письмо ( вузлики різного кольору ). Далі – 

схематичне зображення предмета чи якогось явища. І нарешті – ієрогліфи. 

    Століттями йшло людство до створення першої літери. Вважається, що 

перше письмо почало своє існування в Єгипті, а потім  потрапило на 

Близький Схід, де одержало свій розвиток. 

    Трохи пізніше виникає фінікійське та грецьке письмо. На його основі 

виник латинський алфавіт, кирилиця, глаголиця, вірменське та грузинське 

письмо. 

Ведучий:     Перше слов’янське письмо з’явилося  в ІХ столітті нашого 

літочислення. А перший слов’янський  алфавіт створили брати Кирило і 

Мефодій у 862 році ІХ століття. До речі, у цьому році виповнюється 1150 

річчя з дня цієї славетної події. Тож пропоную до вашої уваги коротенькі 

відео факти з історії виникнення писемності. (Далі відеофільм)                     

Бібліотекар:    Діти, наша Україна славиться видатними поетами та 

письменниками, які відомі не тільки в нашій країні. Це люди, яких ми всі 

любимо і шануємо: Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Леся Українка, 



Іван Франко, Максим Рильський,Платон Воронько, Дмитро Білоус та багато 

інших. Тож , наступна сторінка нашого журналу – «Поетична». 

(Діти розказують вірші) 

Бібліотекар: Молодці діти!Як гарно ви декламуєте вірші! Та скажіть мені, 

будь ласка,  звідки ви їх знаєте? Так, правильно, із книжок. А чи знаєте ви 

прислів’я  та приказки про книги? То давайте разом і перевіримо ваші 

знання! 

 

  Тому наступна сторінка журналу – «Доповни прислів’я» 

Книги – ключ                                             ( до знань) 

Золото добувають із землі,а знання         ( з книг ) 

З ручаїв – ріки, з книжок                     ( знання) 

Одна книга                                                 ( тисячі людей навчає ) 

Книга корисна, коли її                              ( читають ) 

Дім без книги – день                                 ( без сонця ) 

Кому книга -  розвага, а кому                  ( навчання ) 

Книга не пряник, а дітей                          ( до себе манить ) 

З книгою жити – з добром                       ( дружити ) 

Книга корисна, коли її                             ( читають ) 

Книги читати -                                          ( усе знати ) 

З книгою подружишся,                            ( розуму наберешся ) 

Золото добувають із землі, а                   ( знання з книжок ) 

Ученому світ , а невченому                     ( тьма ) 

 Бібліотекар: Так, добре, молодці! Прислів’я  та приказки  ви добре знаєте! А 

чи уважно ви читаєте книжки, та чи добре знаєте літературних героїв? От 

зараз і з’ясуємо. Тож, наступна наша сторінка -  «Впізнай героя».                   

     (Показ слайдів)  

Бачу, що книжки ви читаєте та й героїв добре знаєте! 

  Говорять,що українці сама весела нація! Адже ми маємо таких гумористів, 

як Остап Вишня, Павло Глазовий, Грицько Бойко, Олександр Пархоменко та 

інші. Тому  п’ята сторінка нашого журналу – «Гумористична».  

   ( Діти розказують гуморески та смішинки ) 

  А останньою сторінкою нашого журналу є «Пісенна». Адже любов до рідної 

землі починається ще з колиски, з маминої пісні. Народні, колискові, родинні 

пісні зачаровують усіх, хто їх чує, надзвичайною мелодійністю та простотою. 

Яке це диво - українська пісня!  Вона несе радість, зачаровує душу, дає силу і 

натхнення. Тож,  не гаймо часу, а краще заспіваємо пісню! 

  (  Учні виконують пісні  ) 

Бібліотекар: Ось і перегорнута остання сторінка журналу.  Сподіваюся , що 

ви сьогодні дізналися про щось нове, закріпили знання  із того , що ви вже 

знаєте. А можливо вас щось зацікавило і вам захотілося дізнатися іще 

більше… Тож,я буду рада бачити вас у нашій шкільній бібліотеці. До 

наступної зустрічі! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


