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Право НЕ читатиПраво НЕ читатиПраво НЕ читати   
Читання з примусу до добра ніколи 
не доводило. Цим правом варто ско-
ристатися, якщо книга дійсно не ці-
кава. 

Право читати все, що завгодноПраво читати все, що завгодноПраво читати все, що завгодно   

Тільки ти вирішуєш, гідна твоєї уваги 
книга чи ні. Комусь до душі Шевчен-
ко і Франко, хтось обожнює Коельо, 
а хтось жити не може без коміксів. 
Чому б і ні? Не варто сліпо насліду-
вати інших! Якщо це «ТВОЯ» книга, 
тоді – вперед! 

Право пропускати сторінкиПраво пропускати сторінкиПраво пропускати сторінки   
Непотрібний уривок з відомою тобі 
інформацією можна й пропустити. 
Читання – це не обов’язок, це – на-

солода. 
Право НЕ дочитуватиПраво НЕ дочитуватиПраво НЕ дочитувати   

Якщо книга дійсно не цікава і не ви-
правдовує твоїх очікувань, закрий її, 
не дочитавши. А деякі книги варто 
просто залишити на майбутнє. 

Право перечитуватиПраво перечитуватиПраво перечитувати   
Заново зануритися у світ улюбленої 
книги, згадати потрібну інформацію 
з корисного джерела – чому б ні? 
Перечитування може бути і приєм-
ним, і корисним! 

Право тікати від дійсностіПраво тікати від дійсностіПраво тікати від дійсності   
Можливо, це найприємніше право 
читача! Що може бути прекрасніше, 
ніж повністю поринути у книгу, загу-
битися в ній і жити нею? Книга – це 
окремий світ, повний неймовірних 
фарб, де можна переживати такі 
емоції, що й не снилися нам у реа-
льному житті. Герої книги стають 
нашими друзями, місця стають на-
шим будинком, і ми відчуваємо міц-

ний зв'язок з розповіддю тому, що 
відчуваємо себе її частиною. Найча-
стіше це означає, що ми читаємо 
дійсно гарну книгу. 

Право читати де завгодноПраво читати де завгодноПраво читати де завгодно   
На дивані, у кріслі, на кухні, на підло-
зі... У метро, в автобусі, в машині... У 
лісі, в полі, на пляжі ... Дійсно, яка 
різниця, де читати? Часом книга за-
тягує настільки, що абсолютно втра-
чається відчуття навколишньої дійс-
ності. 

Право заглядатиПраво заглядатиПраво заглядати   
«Рване» читання теж є правом будь-
якого читача, особливо коли справа 
стосується журнальних статей або 
афоризмів. Багато хто любить загля-
дати у вже прочитані книги, дитячі 
книжки та гумористичні твори. Якщо 
у вас є час прочитати тільки пару 
сонетів або невелику розповідь, то 
навіщо відмовляти собі у задоволен-
ні? 

Право читати вголосПраво читати вголосПраво читати вголос   
Читання вголос покращує мову і під-
вищує комунікативні навички. Читати 
вголос можуть не тільки діти. Це дає 
нам можливість не поспішати, відчу-
ти кожне слово, висловити свої емо-
ції. Читання уривків зі своїх улюбле-
них творів для себе та інших – дуже 
приємне проведення часу. 

Право бути в тишіПраво бути в тишіПраво бути в тиші   
І в прямому, і в переносному сенсі 
тиша, спокій та умиротворення – 
право кожного читача. В цьому є 
щось неймовірно прекрасне. Книга 
іноді може бути дуже особистим пе-
реживанням, про яке не хочеться 
кричати направо і наліво, а хочеться 
залишитися з нею один на один в 
тиші. 

Насолоджуйся читанням!Насолоджуйся читанням!Насолоджуйся читанням!   
Твоя бібліотека 

Права читачаПрава читачаПрава читача 

Страва від шефаСтрава від шефаСтрава від шефа   

Нагадуємо 
про заходи безпеки 

Газета КЗ СОР “Сумська обласна бібліотека для дітей”  
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Супер поживнаСупер поживнаСупер поживна   

інформаціяінформаціяінформація   

на будьна будьна будь---який смак!який смак!який смак!   



  

 

 

1 листопада – Міжнародний день вегана 

8 листопада – Міжнародний день КВК 

9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури 

9 листопада – День української писемності та мови 
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20 листопада – Всесвітній день дитини 
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28 листопада – День пам'яті жертв голодомору 

30 листопада – День домашніх тварин 
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Книжковий хіт-парад 
 

Прагнеш розкрити всі таємниці Всесвіту? А чи знаєш ти, що найбільше 
таємниць заховано всередині кожного з нас? Тобі не дають спокою запитан-
ня: ―Хто Я?‖, ―Що таке щастя?‖, ―Як запустити свій мозок на повну?‖. Розібра-
тися в собі допоможуть ці книги. Приємного читання і гарного настрою!Приємного читання і гарного настрою!Приємного читання і гарного настрою! 

Файний гуморФайний гуморФайний гумор 
 

 Миша доїдала кіноплівку і ро-
зуміла все ясніше, що книга, як 
першоджерело, куди смачніша. 

 Оцей прилад, дитинко, нази-
вається ―книжка‖. Користуватися 
ним називається ―читанням‖. З 
його допомо-
гою люди 
встановлю-
ють нові до-
датки у свій 
мозок. 
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УКРАЇНСЬКІ ЗІРКИ – ВІДМІННИКИ 
Гарне навчання не гарантує успіху 

у подальшому житті. Проте, історія 
знає багатьох відомих та успішних 
українців, що закінчили школу ―на 
відмінно‖. 

СВЯТОСЛАВСВЯТОСЛАВСВЯТОСЛАВ   ВАКАРЧУКВАКАРЧУКВАКАРЧУК   
Неповторний музи-
кант, лідер гурту 
―Океан Ельзи‖, закін-
чив Львівську лінгвіс-
тичну гімназію зі сріб-
ною медаллю. Під час 

навчання, Святослав був ―живинкою‖ 
класу. Після закінчення школи він 
здобув дві вищі освіти і звання канди-
дата фізико-математичних наук. 

МАШАМАШАМАША   ЄФРОСИНІНАЄФРОСИНІНАЄФРОСИНІНА   
Відома телеведуча 

закінчила школу у 
рідній Керчі із золо-
тою медаллю. Це до-
помогло їй вступити 
до інституту на спеці-
альність ―перекладач з англійської та 
іспанської мов‖. Маша зізнається: 
―Для того, щоб все встигати, я пла-
ную кожен день‖. 

ІГОРІГОРІГОР   КОНДРАТЮККОНДРАТЮККОНДРАТЮК   
Український шоумен і 
продюсер теж закін-
чив школу із золотою 
медаллю. Ігор — ви-
пускник факультету 
фізики Київського на-

ціонального університету. Він захис-
тив кандидатську дисертацію, став 
володарем ―Кришталевої сови‖ теле-
клубу ―Що? Де? Коли?‖, був удостоє-
ний шести нагород національної пре-
мії ―Телетріумф‖. 

АЛЛААЛЛААЛЛА   МАЗУРМАЗУРМАЗУР   
Відома телеведуча 

у юності писала статті 
для районної газети, 
а школу закінчила із 
золотою медаллю. 
Володарка семи наго-
род премії ―Телетріумф‖ Алла Мазур 
каже: ―У школі у мене не було глоба-
льної мрії стати журналістом. Робіть  
те, що вам цікаво, і, в результаті, 
щось стане вашим покликанням‖. 

СЕРГІЙСЕРГІЙСЕРГІЙ   ПРИТУЛАПРИТУЛАПРИТУЛА   
Телеведучий, що май-
стерно вміє дарувати 
гарний настрій, у шко-
лі за успіхи у навчанні 
отримав золоту ме-
даль. Сергій згадує 

свій перший день у школі: ―Спочатку 
я став не з тим класом, забувся, що 
букет — не віник, і волочив його по 
землі, а потім загубив портфель‖.   



  

 

рій до дня захисту дітей з танцями і 
піснями. В Японії день дитини вла-
штовують двічі: окремо для дівчаток 
і для хлопчиків. 

Всесвітній день дитини в 
Україні святкують з 2009 року.  

В цей день, а добре б і в інші 
теж, кожна дитина повинна відчува-
ти себе потрібною і щасливою.  

Любі наші діти! Дитинство - це 
чудова пора сподівань та здійснен-
ня мрій. Бажаємо Вам міцного здо-
ров'я, успіхів у навчанні, вірних дру-
зів, чудових пригод, щасливого ди-
тинства, забавних ідей. 

І звичайно, Ви в нас - найкращі! 

 

Бережіть дітей!Бережіть дітей!Бережіть дітей!   
Щасливого всім свята!Щасливого всім свята!Щасливого всім свята!   

20 листопада20 листопада20 листопада у світі відзначають 
свято дитячої радості, благополуччя, 
світового взаєморозуміння і братерс-
тва. Саме у цей день – 20 листопада 
1959 року Генеральна Асамблея 
ООН прийняла Декларацію прав ди-
тини, а 20 листопада 1989 року – 
Конвенцію про права дитини. Обид-
ва документи є обов'язковими, вони 
встановили непорушні права дітей 
на повноцінний розвиток у суспільст-
ві без насильства, жорстокості, голо-
ду та експлуатації. 

У багатьох країнах світу в ці дні 
проводять великі свята. У Китаї кож-
ній дитині до 14 років держава дарує 
маленькі подаруночки. В Індії вчителі 
разом з учнями розробляють сцена-

Кожні три секунди на Землі наро-
джується дитина. 

Діти мають 300 кісток. По мірі 
дорослішання деякі кістки зрос-
таються разом, і в організмі до-
рослої людини всього 206 кіс-
ток.  

Найбільше дітей в світі у мароккан-
ського султана Ісмаїла. Він виховує 
548 синів і 340 дочок. У його чис-
ленному гаремі в середньому кожні 
20 днів народжувалася дитина. 

Кожна дитина після народження 
вміє плавати. Ця здатність шви-
дко пропадає. 

Немовлята дуже сильні щодо 
розмірів свого тіла. Наприклад, 
вони можуть легко підняти сті-
льки ж, скільки важать самі.  

Новонароджений малюк може 
бачити зелений і червоний ко-
льори, але не бачить синього.  

Найдавнішій дитячій іграшці близь-

Дорога життя починається з дитинства! 
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ко 3000 років і зберігається вона в 
Луврі, знайдено цей скарб архео-
логами, на території Стародавньої 
Персії. 

Діти віком трьох-чотирьох ро-
ків щодня вимовляють 12 тисяч 
слів, ставлять близько 900 за-
питань. 

Малюки-блондини більш чут-
ливі до змін погоди, ніж брюне-
ти. Теж саме стосується близ-
нюків. Особливо гостро малюки 
реагують на зміни погоди після 
хвороби, щеплень і стресу, а 
також під час становлення іму-
нітету: до шести місяців та від 
одного року до двох.  

Діти індиго можуть займатися 
одночасно п’ятьма справами, 
коли задіяні ноги, руки і голова. 
Такі виняткові діти були у всі 
часи. Вони вважалися геніями. 
Амадей Моцарт, Леонардо да 
Вінчі, Михайло Ломоносов – 
типові індиго.  

Ганеш Сетам-Палама вважається 
одним з найрозумніших дітей у 
світі. Семирічний хлопчик став 
наймолодшим на планеті студен-
том університету. 

У Японії стосовно дітей слово 
«поганий» не вживається взагалі. 

ЦІКАВІ ФАКТИ 

Життя видатних дітей 
Видатний французький письменник 

Антуан де Сент-Екзюпері стверджу-
вав, що "всі ми родом з дитинства‖. 
Наші дорослі досягнення ґрунтують-
ся на дитячих спогадах та мріях. Ті, 
кому пощастило виявити свій талант, 
знайшли себе та стали відомими 
всьому світові. Історії геніального 
дитинства із серії книг "Життя видат-
них дітей‖ допоможуть Вам виявити 
саме той неповторний талант та до-
сягти здійснення мрій. 

Портрет 
у сімейному інтер'єрі 

Світова колекція живопису налічує 
незбагненну кількість портретів дітей. 
Всі вони наповнені особливою, ніж-
ною любов'ю до дитинства. 

Для вас фахівці відділу естетично-
го виховання Сумської обласної біб-
ліотеки для дітей підготували елект-
ронну презентацію «Портрет у сімей-
ному інтер’єрі». 

 

https://cutt.ly/WgY4Dug 



  

 

 

Ідеальний варіант — використан-
ня у кожній сходинці приблизно од-
накової кількості складів, що дозво-
лить домогтися більш рівного і рит-
мічного звучання. 

Щоб текст був цікавим, потрібно 
вкладати сенс у кожний рядок, у 
протилежному випадку скласти ло-
гічний текст не вдасться. 

Постійно записуй свої рими, оскі-
льки вдалі рядки можуть прийти в 
будь-який час. Рекомендується три-
мати при собі блокнот із ручкою або 
диктофон. Складай хоча б 10 рим 
кожен день. Постійно аналізуй свої 
записи. Можна записати певний 
«набір рим», тобто короткі рядки, 
які можуть заміняти один одного. 
Це буде основа для написання пов-
ноцінних пісень. 

Навіть якщо вдалося написати 
цікавий текст, без правильної пода-
чі виступ може бути провальним. 
Потрібно навчитися правильно ви-
користовувати інтонацію і ритм. 

ПОРАДИ, ЯК ЧИТАТИ РЕППОРАДИ, ЯК ЧИТАТИ РЕППОРАДИ, ЯК ЧИТАТИ РЕП   

Велике значення має правильна 

Хочеш навчитися читати реп з Хочеш навчитися читати реп з Хочеш навчитися читати реп з 
нуля і, що найголовніше, робити це нуля і, що найголовніше, робити це нуля і, що найголовніше, робити це 
правильно?правильно?правильно?   

Почни із прослуховування хіп-хоп 
музики. Також, варто приділити час 
вивченню реп-культури, її суті й ос-
нов. Важливо не просто прослухову-
вати записи інших виконавців, а ви-
вчати їхні навички — це допоможе 
сформувати свій стиль. У кожного 
відомого репера є своя «фішка», до 
прикладу, один читає з великою 
швидкістю, інший використовує жар-
ти, незвичайні рими. Порівняльний 
аналіз, пошук плюсів і мінусів різних 
стилів допоможе знайти свій варіант. 

Навчаючись читати реп на ходу, 
пам'ятайте про значимість імпровіза-
ції. Обов’язково знати правила риму-
вання — це дозволить складати і 
«видавати» оригінальні тексти. 

РОЗГЛЯНЕМО КІЛЬКА ПРАВИЛРОЗГЛЯНЕМО КІЛЬКА ПРАВИЛРОЗГЛЯНЕМО КІЛЬКА ПРАВИЛ   

Не варто поєднувати слова, які 
належать до однієї частини мови, 
тобто дієслово з дієсловом, викорис-
товуй різні частини мови. 

інтонація. В кожне слово необхідно 
вкладати свої емоції, ось чому важ-

ливо відчувати 
текст. 
Відомі хіп-хоп 
виконавці ствер-
джують, що тіль-
ки поєднання 
хорошого тексту 
й емоційного 
читання є запо-
рукою успіху. 

Варто зупинитися на техніці читан-
ня, яка включає такі  параметри: ди-
кція і швидкість вимови. Використо-
вуйте артикуляційну гімнастику, а 
вимовляти скоромовки найкраще, 
тримаючи в роті, до прикладу, гре-
цькі горіхи. 

Основою репу є ритм, тому важли-
во вчитися його вловлювати. Для 
початку можна використовувати 
один ритм, а вже потім переходити 
на наступний рівень 
і змінювати його, 
зберігаючи розміре-
ність тексту. Для 
цього можна вико-
ристовувати метро-
ном або годинник. 
Завдання при кож-
ному ударі змінюва-
ти місце. Кілька 
тренувань і вловити ритм буде наба-
гато простіше. 

Пройшовши навчання, можна пе-
реходити на наступний рівень: запис 
пісні та просування її в Інтернеті, а 
ще можна брати участь у різних реп 
поєдинках. 

Супер поживнаСупер поживнаСупер поживна   

інформаціяінформаціяінформація   

на будьна будьна будь---який смак!який смак!який смак!   
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Як навчитися читати РЕП?Як навчитися читати РЕП?Як навчитися читати РЕП?   

Яблука!Яблука!Яблука! Червоні, жовті, золотисті, 
зелені – фрукти, якими можна насо-
лоджуватися круглий рік. Їх можна 
смакувати просто так – сирими, а 
можна запікати, смажити, карамелі-
зувати, маринувати. Та з часом все 
приїдається і ми шукаємо рецепти 
нових, корисних кулінарних шедев-
рів. І повір, такі є, до прикладу, яблу-
ка в клярі – швидко, недорого і зі 
смаком! 

Пропонуємо оригінальний рецепт 
смаколиків, які обов’язково сподоба-
ються і тобі, і твоїм рідним. Отже…  

Інгредієнти:Інгредієнти:Інгредієнти: яблуко – 3шт., цукор 
– 150 г, борошно – 120 г, вершки 
(15%) – 200 мл, яйця – 1 шт, розпу-
шувач для тіста – 3 г, кориця, сіль – 
за смаком, олія рослинна. 

Яблука в клярі 
Приготування:Приготування:Приготування: Яблука очищуємо 

від шкірки. Нарізаємо кільцями за-
втовшки не більше 5 мм і видаляємо 
серцевину. 

Готуємо кляр. Борошно змішуємо з 
цукром, сіллю, розпушувачем і кори-
цею. Вершки збиваємо з яйцем, пос-
тупово підмішуючи борошно. 

Яблучні кільця занурюємо в кляр і 
обсмажуємо в розігрітій олії до золо-
тистої скоринки. Гарячі кільця обка-
чуємо в суміші цукру та кориці. 

 

Смачного!Смачного!Смачного!   


