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ДЕРЕВ‘ЯНЕ ЧИТАННЯ
Читання на відкритому повітрі серед дерев це щось інше, спробуйте

Мета: Дитина спробує читання своєї вибраної книжки на відкритому 
повітрі між  деревами. Коротко розповість про свою книгу і читання 
на вулиці іншим. 

Час: 20–40 хвилин
Вік: читачі аж дорослі (менші дітки можуть книжку лише переглядати)
Простір: затишне місце з деревами чи кущами
Період: тепла частина року
Засоби: книги, журнали, комікси, подушки (або гамаки)

1. ДЕРЕВ‘ЯНА БІБЛІОТЕКА
1. Дерев‘яна бібліотека
На відповідне місце ми підготуємо книжки про дерева, ліси, чагарники, природу, тварин, що живуть серед дерев, 
а також книги, повні фантазій та природних легенд. Діти сідають навколо книжок, коротко представляють свої 
власні книги і чому вони їх принесли. Не біда, якщо хтось не може принести книгу, він може вибрати будь-яку з 
принесених і описати, чому вибрав саме її. Чудово, коли ведучий гри показує коротку презентацію книги спочатку 
сам, щоб діти отримали уявлення, як це зробити.

ПОРАДА: За бажанням, ми можемо працювати також з тими, хто не вміє читати. Для цього ми обираємо книжки 
з картинками, в яких діти можуть гортати і «читати» за допомогою зображень і розповідей в них.

 2. ЧИТАННЯ З ДЕРЕВОМ
Попросіть дітей знайти своє місце навколо дерев або кущів, де їм буде зручно сидіти і хвилинку «читати» про 
себе. Діти можуть сидіти разом навколо одного дерева, але не заважати.

ПОРАДА: Якщо Ви хочете, Ви також можете вибрати варіант, під час якого ви  збираєтеся разом і по черзі читаєте 
одну книгу (наприклад, Тобіас Лолнесс). Для маленьких дітей може читати тільки ведучий  гри.

ПОРАДА: Чудово читати в гамаках (тканинних гамаках). Діти люблять комфорт і колихання.

ПОРАДА: З цієї діяльності ви можете зробити регулярний куточок для читання, наприклад, 1 раз на тиждень або 
місяць.

3. ПОШИРЕННЯ
В кінці мі знову зберемося і зможемо розповісти не тільки про те, що ми читали, але й про те, як нам 
читалося. Чи було це по іншому, ніж вдома, у школі?

ОЦІНКА МЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ (ДОКАЗИ ПРО НАВЧАННЯ)
- Дитина вибирає книгу і читає на свіжому повітрі серед дерев.
- Про свою книгу і зовнішнє читання розповідає іншим. 1/1

ПІДГОТОВКА ЗАЗДЕЛЕГІТЬ
Запрошуємо дітей принести свою улюблену книжку про природу, дерева, ліс, кущі. 


