
ТВОРЧИЙ ЗВІТ

Всеукраїнський місячник – «Шкільна бібліотека – за здоровий

спосіб життя».

    Здоров’я – не все, але

все без здоров’я – ніщо

    Сократ

Міністерство  освіти  і  науки  України,  підтримуючи ініціативу  Міжнародної
асоціації  шкільних  бібліотек  (IASL)  щорічно  з  01  по  31  жовтня  в  рамках
Міжнародного  місячника шкільних бібліотек  проводить Всеукраїнський місячних
шкільних бібліотек (лист ДНУ «Інститут модернізації  змісту освіти» від 18.07.2017
№2.1.1/10-1500 «Щодо наказу МОіНУ від 12.08.2014 №931»). 

У 2017 році третій Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек проходить під
гаслом «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя».

До  пошуку  ефективних  шляхів  розв’язання  проблеми соціального  здоров’я
молоді долучаються і шкільні бібліотеки. Бібліотеку завжди називали аптекою душі,
місцем, де лікують словом та книгою. Тому важливо щоб шкільна бібліотека стала
осередком формування здоров’язберігаючої компетентності учнів.

Для ефективного впливу на ціннісні пріоритети підлітків та молоді, протягом
місяця,  в  тісній  співпраці  бібліотекарей  -  Онопко  Л.В.  та  Потряшкіній  М.В.  з
учасниками  навчально-виховного  процесу,  було  проведено  комплекс  заходів  з
формування здорового способу життя молоді.

                      

     Головним скарбом життя є
не землі, що ти їх завоював,

     Не багатства, що їх маєш у
скринях...

    Головним скарбом життя є
здоров’я, і щоб його зберегти
     Потрібно багато що знати.

Авіцена



Презентація книжкової виставки

В  бібліотеці  пройшла  презентація  книжкової  виставки  «Література   як
мікстура».  Відвідувачі  жваво  обговорювали,  як  вони  розуміють  це  гасло.  І  як
виявилось,  у кожного читача існує своє розуміння певної теми.

  

  

Конкурс-вікторина

В  шостому  класі  на  конкурсі-вікторині  «Що  я  знаю  про  здоровий  спосіб
життя?» були представлені  тести з  основ здоров’я,  зорієнтовані  на формування в
учнів  практичних навичок дбайливого ставлення до свого здоров’я та здорового
способу  життя.  Було   зачитано  поетичний  девіз  конкурсу  «Бути  здоровим-жити
здорово!»



Демонстрація соціальних роликів пропаганди здорового способу  життя

Кабінети  нашого  закладу  обладнані  мультимедійними  пристроями.  Тому
бібліотекар мав можливість залучити до перегляду соціальних роликів пропаганди
здорового  способу  життя   учнів,  як  молодшої,  так  і  старшої  школи.  Були
продемонстровані соціальні ролики: «Що каже молодь про здоровий спосіб життя»,
«Відповідальність починається з мене» та інші, учні молодших класів продивились
мультфільми певної теми. Ігрові моменти, які були включені в проведений захід із
задоволенням були сприйняті учнями.  До відома учнів доведена  інформація про
сайти,  що  популяризують  здоровий  спосіб  життя.  Після  перегляду  пройшло
обговорення  матеріалу  з  яким  їх  ознайомив  бібліотекар.

               

 

Читацький  тематичний щоденник «Основи здоров’я» - як нова форма
роботи .

   Для покращення засвоювання інформації,  яку діти отримають на уроках або в
позаурочний  час,  учні  3-го  класу  отримали  відповідну  інформацію  про  довільну
форму  створення  щоденника  у  формі  смешбука  для  того,  щоб  щоденник  став
яскравим  та  цікавим.  Учні  креативно  підійшли  до  створення  тематичного
щоденника «Основи здоров’я».



Зустрічі в бібліотеці.  Бесіда -«Вічні цінності життя»

Бібліотека  тісно  співпрацює   з  медичною частиною нашого  закладу.  Рубан
В.Т.,  заступник  директора  з  медичної  роботи  провела  з  учнями  7-го  класу
пізнавальну лекцію «Вічні цінності  життя»,  метою якої було утвердження в дітях
поняття «Здоровий спосіб життя», та усвідомлення прагнення до нього, закріплення
навичок здорового способу життя. Лекція проходила у формі діалогу. Кожний зміг
поставити питання, щодо проблеми яка його турбує, та отримати відповідь не тільки
від  медика,  а  й  від  своїх  друзів,  як  вони  розуміють  цю  та  інші  проблеми.

    

 

Презентація книжки

В дошкільному підрозділі проведено  презентацію книжки Тетяни Бойченко
“Абетка  здоров’я».  Діти   почали  вчити  абетку  здоров’я,  знаходячи  відповіді  на
загадки: про  дари садів-городів, як природних вітамінів, про особисту гігієну, про
фізичні вправи та корисне харчування. Були обговорені складові здоров’я людини.



Літературно-художній вернісаж

 Учні  5-го  та  6-го  класів  взяли  активну  участь  у  запропонованих
бібліотекарем літературно-художніх вернісажах за темами: «Здоров’я сьогодні і  на
все життя», 

    

     

 та «Не жартуй з вогнем».  

Добровільне  пожежне  товариство  України,  редакція  журналу  «Пожежна  та
техногенна безпека» за організаційної підтримки Державної служби з надзвичайних
ситуацій оголосили Всеукраїнський конкурс «Не жартуй з вогнем».  Кожний із учнів,
який  творчо  та  усвідомлено  підійшов  до  висвітлення  запропонованої  теми,  зміг
взяти  участь  у  першому  проміжному  міському  етапі  конкурсу.

 



Інформаційний стенд

На інформаційному стенді «Абетка здоров’я» - висвітлені корисні посилання,
щодо  здорового  способу  життя,  правильного  харчування  та  основні  правила  з
безпеки життєдіяльності. Учні мали можливість одночасно з отриманням інформації
обговорювати її та висловлювати власну думку. Метою заходу було довести учням
розуміння  того,  що  стан  їхнього  здоров’я  залежить  від  їхніх  звичок,  навичок  та
стилю життя.

  

Здоровий спосіб життя в традиціях українського народу

Учні 7-го класу підготували  доповіді  за темою: «Здоровий спосіб життя  в
традиціях  українського  народу»,  про  традиції  та  звичаї  українського  народу,  які
включають в себе усі  компоненти здорового  способу життя,  що засвідчує високу
культуру, волю та силу духу наших батьків і прадідів. Цей  досвід, погляди, смаки,
норми поведінки передаються з покоління в покоління та здавна прийнятий порядок
або правило, що застосовується в громадському чи в родинному житті.

           



Молодь обирає здоров’я

 Агітбригада учнів 2-го класу виступила під гаслом «Молодь обирає здоров’я»
з популяризацією, пропагандою та роз’ясненням переваг здорового способу життя,
формування  безпечної  поведінки,  збереження  власного  здоров’я  та  здоров’я
навколишніх.

  

Розвиток культури здоров`я

Формування в учнів навичок здорового способу життя є одним із напрямків
роботи  нашого  закладу,  до  реалізації  якого  залучаються  багато  соціальних
інститутів. 

Так,  у  рамках  співпраці  з  Комітетом  у  справах  сім’ї,   молоді  та  спорту  у
Київському районі та Комунальним закладом «Харківська гуманітарно-педагогічна
академія»  Харківської обласної ради, для молодших школярів було проведено цикл
бесід,  присвячених Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек під гаслом «За
здоровий спосіб життя». 



Бути  здоровим – це круто!

У місячнику «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя» беруть участь
як молодші школярі,  так і  старші учні.  Учні  11-го  класу провели для молодшої
школи  захоплюючий емоційний захід,  під  час  якого  розповіли  про  загартування,
корисну їжу,  гарні  звички, дію руху на організм, відгадували загадки   про здоров’я
та зробили висновок, що  бути здоровим -  це круто!!! 

  

 

Інформаційні посилання

Бібліотекар підготував  інформацію щодо біографій відомих особистостей, які
незважаючи на інвалідність, домоглися визнання в суспільстві. «Спортивні перемоги
–  це  перемоги  здоров*я,  феномен  духу»  -  гасло  наших   параолімпійців.   Для
перегляду  були  презентовані  інформаційні  полиці.  Також,  за  допомогою
бібліотекаря,  за  бажанням  учні  мали  можливість  відкрити  інформацію  на
комп’ютері. 



Віртуальна книжкова виставка

Була презентована на сторінці сайту бібліотеки  «Віртуальні книжкові виставки»  –
книжкова виставка «Добре здоров'я оживляє роки» .

 

Вважаємо,  що  проведений  комплекс  заходів  поміг  формуванню  та
розвиненню в учнів  уваги, кмітливості,  дбайливого ставлення до власного
здоров’я,   сприяв    напрацюванню  вміння  та  навичок  для  реалізації
здорового способу життя, протистояння спокусі та соціальному тиску.

Бібліотекарі  висловлюють  щиру  подяку  співробітникам  закладу:
Токаревій  О.І.  вчителю  української  мови та  літератури,  Запіваловій  Д.В.-
учителю  трудового  навчання,  Семенюк  І.М.  -учителю  фізичної  культури,
Папузі  Л.А.,  Гупаловій  О.О.-вчителям  початкових  класів,   Орел  Ю.В.,
Чепенко О.В.,Косенковій О.П.-вихователям, Зарембовській Н.С.-дієтсестрі,
Рубан  В.Т.-заступнику  директора  з  медичної  роботи,  Сировій  М.С.-
соціальному  педагогу,Мартиновій  Ю.О.-лікарю-педіатру,Логвиновій  А.О.-
вихователю  д/с,   які  взяли  участь  у  проведенні  Всеукраїнського  місячника
шкільних бібліотек, який проходив під гаслом «Шкільна бібліотека – за здоровий
спосіб життя».




