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Бібліотечна   
година 

Чому  я  словники  
вважаю 

своїми  друзями 



 

Мета. Розкрити дітям значення словників в житті людини. 

                    Вчити мислити нестандартно, самостійно знаходити 

                     рішення поставленої проблеми, стимулювати вислов- 

                     лювати свої власні думки, ідеї. 

  Розвивати мову, творчу уяву, читацький інтерес. 

 Виховувати почуття впевненості в собі, в своїх вислов- 

                     люваннях, повагу до інших, бережливе ставлення до 

                      книг. 

 

       Тип  уроку.  Бібліотечний  урок 

       

      Обладнання. Плакати з висловами про книги, стенд із книж- 

                                     ками, костюми-книги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



 

Вчитель. Дуже добре, коли у людини багато друзів. Поділишся з другом 

радістю – 

її стане вдвічі більше, поділишся бідою = її стане вдвічі менше. Справжній 

друг ніколи 

не підведе, завжди прийде на допомогу. 

       Сьогодні ми поведемо мову про незвичайного друга, дуже мудрого, який 

не вміє говорити, але навчає нас розумним наукам, розповідає цікаві пригоди про 

дива, про навколишній світ – близький і далекий, веде нас до Країни знань. Я 

загадаю вам загадку, якщо ви її правильно розгадаєте, то зрозумієте, про якого друга 

йдеться, хто прийде сьогодні до нас у гості. 

                  Бачить – не бачить, 

 Чує – не чує. 

 Мовчки говорить. 

 Дуже мудрує… 

 

Діти. Книга. (Заходить у клас книга). 

Вчитель. Український народ здавна поважав книгу – це невичерпне джерело і 

склав 

про неї багато прислів’їв та приказок. В них звучить народна мудрість. 

       Дякуємо тобі, книго, за те, що ти знайомиш нас з такими потрібними, 

корисними 

і цікавими книгами. 

                                 В кожнім домі, в кожній хаті - 

 У містах і на селі, - 

 Хто навчився вже читати, 

 Має книжку на столі. 

 Дружба з книгою – це свято, 

 Не було б його у нас. 

 Ми не знали б так багато 

 Про новий і давній час. 

 

Книга. Діти, а я знаю, що у вас в класі діти полюбляють читати і техніка 

читання 

 у вас непогана. От я зараз хочу перевірити, а чи знаєте ви прислів’я про мене? 

Я хочу 

 їх послухать. (Діти розповідають прислів’я про книги). 

- Молодці. 

- Якщо ви такі розумні, виконайте ще одне моє завдання. Я буду називать 

початок 

прислів’я,а ви його продовжуйте. 

1. Книга вчить , як (на світі жить). 

2. Дім без книги – (день без сонця). 

3. Золото добувають у землі, а (знання з книг). 

4. Хто багато читає, той (багато знає). 

5. Книга не пряник, а (дітей до себе манить). 



 

6. Без книги, як (без рук). 

7. Книгу читають не очима, а (розумом). 
 

  М О Л О Д Ц І !!! 

 

Книга. Діти, сьогодні я хочу вас познайомити із своїм найкращим другом.  

(До класу входить Словник). 

Ви, мабуть, його впізнали – це Словник. 

 

Бібліотекар. Діти, словники бувають різні. Протягом всього навчання в школі 

ви дуже часто будете зустрічатися із словниками. Вони стануть вашими 

помічниками. 

Ніколи не соромтеся заглядати в словники. 

      В українській мові існує багато різних видів словників. Це словники 

синонімів, антонімів, етимологічні, омонімів, орфоепічні, орфографічні, словники 

труднощів української мови та багато інших. 

 

Словник. Я сьогодні прийшов не один. Я запросив  у гості своїх братів-

словників. 

Всі вони потрібні для вас в навчанні і я хочу, щоб вони стали вашими друзями 

і завж- 

ди товаришували з ними. 

 Слово надається моїм друзям. 

                  (Виступ словників). 
    

        1)   Словники синонімів, антонімів. 

              Ми найкращі друзі. Я – словник синонімів. А я словник – антонімів. Ми 

друзі – нерозлий вода. Тому що наша мета – збагачувати вашу мову та розвивати 

словниковий запас. 

                Ось, наприклад, я говорю ПРАВИЙ, а мій друг говорить ЛІВИЙ, тобто 

навпаки. 

        СТАРИЙ – НОВИЙ, СУМНИЙ – ВЕСЕЛИЙ, ЛІТО – ЗИМА, ПОЧАТОК – 

КІНЕЦЬ, 

         МАЛИЙ – ВЕЛИКИЙ, ШИРОКИЙ – ВУЗЬКИЙ. (Словники починають 

сперечатися). 

 

      2) А я орфографічний словник. В українській мові є такі слова, правопис яких 

потрібно перевіряти тільки за словником. От я і підказую, як правильно писати 

слова. А щоб бути впевненим треба під рукою завжди мати мене. 

 

       3) А я тлумачний словник. Я пояснюю значення слів. Наприклад, що позначає 

слово 

       __________________ ? А щоб правильно відповісти треба вам звернутися до 

мене, а я допоможу. А як мною користуватися ви вже знаєте. Я не один раз вам 

допомагав на уроках. 



 

       4) А я етимологічний словник. Від мене ви дізнаєтесь, як пояснити 

тлумачення 

        Якогось невідомого вам висловлювання. От, наприклад, 

__________________________ 

         

________________________________________________________________________

_ 

- Що позначає це висловлювання? Хто знає? А я поясню це грамотно. 

 

        5) А я сучасний російсько-український та українсько-російський словник. 

         На моїх сторінках записано близько 60 тисяч слів, які найбільше вживаються в 

нашій мові. Тим, хто не знає як перекласти слово на російську або українську мову я 

прийду на допомогу. 

                Вгадайте, як перекласти слово ЛУСКА на російську мову?  

          Це означає ЧЕШУЯ. 

 

         6) А ми словники-іноземці. Ми вміємо перекладати слова на англійську та 

німецькі мови.  Ви до нас звертаєтесь на уроках  іноземної мови, а ми вам підкажемо 

переклад невідомого вам слова. Наприклад, як перекласти слово 

__________________________ 

         на українську мову? Або слово ___________________ на англійську  мову? 

 

         7) А я енциклопедія. Я сестра словників.  Коли ви шукаєте що-небудь про 

історію предмета, його виникнення, на допомогу до вас прийду я. Мені так хочеться 

бути завжди поруч з вами, коли ви готуєте уроки. Станьте моїми вірними друзями. 

На моїх сторінках ви дізнаєтесь, наприклад, що найбільша тварина на Землі є 

синій кит. Довжина його тіла 30 метрів. А його язик важить 4 – 5 тон, печінка 1 

тону, серце близько 700 кг. За добу кит з’їдає до 5 тон їжі. 

 

        8) А я довідник для вас чудовий помічник. Я даю вам короткі відомості з 

різних питань. Наприклад, на які питання відповідають іменники або прикметники, 

дієслова? 

        Якщо ви зі мною подружитесь я вам дуже швидко буду підказувати і знаходити 

правильні відповіді. 

 

         Вчитель. Дякуємо тобі, книго, і вам словники за те, що нас познайомили з 

такими потрібними, корисними і цікавими книгами. Треба, діти, з ними дружити. 

Ніколи не соромтесь заглядати в словники.  

          

       Бібліотекар. Діти, в словнику ви все відшукаєте. Кращого, вірного та доброго  

друга малят ви не знайдете. В нашій шкільній бібліотеці є багато видів словників. Я 

запрошую вас до бібліотеки і завжди допоможу вам відшукати потрібний словник. 

 

       Словник. А зараз я хочу вам, діти, дати завдання. Я пропоную вам пояснити 

значення таких висловів. 



 

                      Як сніг на голову – 

                  Як крізь землю провалився –  

                  Замилювати очі – 

                  Пекти раків – 

                 Накивати п’’ятами –  

            

       - Хто з вас чув такі вислови? 

       - А чи замислювалися ви, де можна взнати значення цих висловів? 

       - В цьому вам допоможе фразеологічний словник. 

          (Діти працюють із фразеологічними словниками по групам, відшукують 

значення висловів). 

 

        Бібліотекар. До мене в бібліотеку прийшов один учень. Він мені розповів одну 

історію. 

         (Сценка «Домашнє завдання») 

 

                               Сценка «Домашнє  завдання» 

         

         (Стоїть парта, на якій лежать книги, зошити. Сидить за партою учень). 

    

- Зараз швидко виконаю уроки і піду на вулицю ганяти  на веліку із своїм 

дружбаном. 

- З чого ж мені почати? (Вештається біля столу, перекладає книги з місця 

на місце, бере щоденник і думає). 

- Мабуть, почну з української мови. 

- Так, що нам було додому? Ага, вправа 155. Лише не забув, нам Людмила 

Іванівна 

говорила, щоб ми попрацювали із словниками антонімів. Потрібно знайти 

антонім до 

слова СПРИТНИЙ.  

- Де ж його шукати? (Шукає в різних книжках, лізе під стіл, повзає, шукає). 

- Де ж воно пропало? 

- Куди поділося? 

- Де його шукати? Як я втомився (Витирає рукою лоба). 

- Ох! Ох! Ох! (Сідає за стіл і засинає. Сниться сон. З’являється словник 

антонімів). 

- Я словник антонімів. Звернись до мене і ти знайдеш потрібне слово на моїх 

сторінках. ШУКАЙ! ШУКАЙ! 

             (Прокидається, потягується). 

          - Що це було? Мабуть, мені наснився дивовижний сон. 

          - Стоп. (Піднімає палець вгору). Я знаю, де потрібно шукати. УРА!! 

          - Де ж ти мій голубчику? Де ж ти мій ріднесенький словничку? (Шукає на 

столі). 

          - Ось він. Знайшов!!!! 

          - Де ж це слово СПРИТНИЙ? Знайшов, Ось воно. 



 

          - Так, антонім до нього слово НЕЗГРАБНИЙ. 

          - Який же я незграбний. Записую. 

          - А тепер можна і на вулицю, на веліку поганяти. УРА!!!! УРА!!!! УРА!!! 

 

          Вчитель. Молодці, діти, знаєте українську мову. Але є люди, які її цураються. 

Ось про таке пише Павло Глазовий. (Учениця  розповідає віршик «Кухлик»). 

 

               Дід  приїхав із села, 

               Ходить по столиці. 

               Має гроші – не мина 

                Жодної крамниці. 

                Попросив він: «Покажіть 

                Кухлик, той,що скраю». 

                Продавщиця: «Што? Чего? 

                Я не понімаю?!» 

                - Кухлик, люба, покажіть, 

                Той, що з боку смужка. 

    -Да какой же кухлик здесь, 

     Єслі єто кружка! 

      Дід у руки кухлик взяв 

      І насупив брови: 

     - В Україні живете 

       Й не знаєте мови… 

       Продавщиця теж була 

       Гостра і бідова. 

- У мєня єсть свій язик. 

Ні к чему мнє мова! 

 І сказав їй мудрий дід: 

 - цим пишатися не слід, 

 Бо якраз така біда 

 В моєї корови: 

 Має бідна язика 

 І не знає мови. 

 

           Бібліотекар. Вивчайте мову українську, 

  Дзвінкоголосу, ніжну, чарівну, 

             Прекрасну, милу і чудову, 

     Як материнську пісню колискову. 

 

          Вчитель. Не цурайтесь мови, діти, 

 Не цурайтесь роду. 

                  Як зачахне рідне слово, - 

                  Не буде народу… 

 

          Книга.     Бо вона ж така багата, 



 

                            Українська мова! 

                            Неповторна і крилата, 

                            І така чудова! 
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Поповнення фонду 

 


