Позакласна робота � Мови і літератури
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Мовно-читацький квест “Книжка — твій друг”
для учнів 4-го класу

Книжка справді є другом людини, і не тільки в дитинстві. Дуже добре, коли
ця дружба постійно підкріплюється читанням цікавих, пізнавальних і важливих творів, коли дитині хочеться більше дізнатися про саму книжку та її автора.
Найбільше часу приділити читанню дитина може саме на літніх канікулах, а в таборі — ще й узяти участь у книжковому квесті, сценарій якого пропонуємо вашій увазі.

М е т а. Показати важливість книжки в житті людини, її вплив на розвиток пізнавальної активності
й виховання духовної культури особистості. Розширити знання про виникнення книжки, її основні
елементи. Формувати інтерес і бережне ставлення
до книжки.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я: мультимедійний комплект; макет дерева з листочками,
маршрутні листи, столи для облаштування станцій;
ілюстрації до казок, пазли, картки із завданнями;
кросворд; конверти зі словами, клей; аркуші з порадами для читачів.
Попередня робота
Діти об’єднуються в команди, обирають капітана,
девіз і назву команди, готують прислів’я про книжку
і гумористичні вірші, повторюють історію створення
книжки та її структуру.
У приміщенні розставляють відповідно оформлені
столи для станцій.
Хід квесту
І. Зустріч учасників

життя. Вона навчає рідної мови, розкриває красу поетичного слова, допомагає усвідомити його велику
силу, вчить бути справжніми людьми, гідними громадянами своєї країни.
Ми впевнені, що ви успішно подолаєте всі випробування квесту, і ми зустрінемося на цій же станції,
щоб привітати вас із перемогою.
Отже, зустрічаймо оплесками команди-учасниці!
2. Ознайомлення з правилами проведення
квесту
Ведучий по черзі називає команди: “Книголюби”,
“Читачі”, “Читайлики”, “Книжкові мрійники”, представляє членів журі й ознайомлює з правилами
квесту.
Орієнтовні правила квесту
y Відвідуйте станції згідно з порядком, зазначеним
у маршрутному листі команди.
y Намагайтесь виконати завдання протягом 10 хвилин. За перевищення часу знімаються бали.
y Пам’ятайте про правила ввічливості й поваги
до своїх суперників.

В актовій залі збираються команди учасників і вболівальники. Звучить пісня “Книжка — друг і порадник” (сл. К. Ібряєва, муз. Ю. Чичкова).

ІІ. Проведення квесту

1. Вступне слово ведучого
— Доброго дня всім присутнім на нашому квесті,
присвяченому книжці! Книжка — це мудрий, розважливий і вірний друг, який супроводжує нас протягом

1. Станція “Зустріч”. Жеребкування
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Звучить сигнал, і квест розпочинається

На цій станції стоїть макет дерева з кольоровими
листочками, на звороті яких вказано порядок проходження квесту. Капітани зривають листочки.
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На часі: робота в літніх таборах

Надія БІЛА, вчитель-методист,
учителька початкових класів,
Ліцей імені Василя Симоненка, м. Львів

НЕ БАРІТЬСЯ!
Передплатіть на ІІ півріччя сучасний журнал

“ Учитель початкової школи”
Отримайте надійну фахову підтримку

Акція! На сайті upsh.com.ua/peredplata
передплата на комплект журналів
“Учитель початкової школи” + “Джміль”
зі знижкою –20 %
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якісні е-матеріали до кожного випуску:
� відео- й аудіоматеріали
� розвивальні вправи
� картки із завданнями
� пам’ятки та презентації
� дидактичні ігри

Відтепер передплатники “УПШ”
можуть читати журнал онлайн!
Повні версії всіх публікацій —
на сайті upsh.com.ua

