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******
Графік роботи бібліотеки:
Понеділок – Четвер: 10.00 – 18.00
П’ятниця – Субота: вихідний
Неділя: 10.00 – 18.00
Остання середа місяця –
Санітарний день

«REP»
(read, education, play =
читай, учись, грай!)

П р о г р а м а гуртка
на 2020 р.

Київ, 2020

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Пропонуємо взяти участь в
роботі гуртка, який працює з 2018
року для дітей молодшого та
середнього шкільного віку.
Бібліотека пропонує всім
бажаючим цікаві заходи, що
сприятимуть:
– розвитку творчого потенціалу
дитини,
–
формуванню
світогляду,

наукового

– творчого пошуку,
– вихованню естетичного смаку.

ПРОГРАМА

Дата

«Символ року Мишеня»
12.01
до народного свята Новий
рік за старим стилем
(14.01)

09.02

09.08

«Паперові фантазії»
до Дня Святого
Валентина (14.02)

«Бал квітів»
до Всесвітнього дня
15.03
Землі (20.03)
Аплікація
«Великодня крашанка»
до Світлого Христового
12.04
Воскресіння (19.04)
Розмальовка

30.05

«Каштанова мозаїка»
до Дня Києва (31.05)
Майстер клас

01.06

«Святкова листівка»
до Міжнародного дня
захисту дітей (01.06)
Майстер клас

Майстер клас

«Орігамі»
до народного свята
Медовий Спас (14.08)
Майстер клас

13.09

Орігамі

– аплікації,
– робота з природничого
матеріалу тощо.

05.07

Майстер клас

До Ваших послуг:
- майстер класи,

Назва

«Лелеча родина»
до Дня родини (08.07)

«Осінній пейзаж»
до Міжнародного дня
збереження озонового
шару (15.09)
Аплікація

01.11

«Моя картина»
до дня народження
Європейського Союзу
(01.11)
Калейдоскоп

13.12

«Диво з тіста»
до дитячого свята
Миколая (19.12)
Майстер клас

ФОТОГАЛЕРЕЯ ГУРТКА

Зaпрошуємо Вас
відвідати заняття гуртка
та взяти активну участь!

Централізована бібліотечна система
Деснянського району м. Києва

Бібліотека-філія №1

Щомісяца
(вівторок, четвер)
о 12.00

Місце зустрічі –
Бібліотека!
Контактна інформація:
м. Київ, Броварський проспект, 89-А
(044) 543-37-77
імейл: bikivnabib1@ukr.net
вебсторінка: http;//desnabib.kiev.ua
http;//www.facebook.com/desnabib

«ТЕАТРАЛЬНИЙ»

Програма гуртка
******
Графік роботи бібліотеки:

на 2020 р.

Понеділок – Четвер: 10.00 – 18.00
П’ятниця – Субота: вихідний
Неділя: 10.00 – 18.00
Остання середа місяця –
Санітарний день
Київ, 2020

«Мистецтво шліфуєш. І так рік за роком:
Красиво ходити, правильним кроком…
І щирості більше, щоби пройняло,
Відвертості, щедрості, усміх – і браво!»
Марія Новогроцька

ПРОГРАМА ГУРТКА
НА 2020 р.
Дата
13.01

ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Гурток «Театральний» для
дітей старшого шкільного віку
працює в бібліотеці з 2019 року.
Бібліотека пропонує всім
бажаючим цікаві заходи, що
сприятимуть:
оволодінню
практичними
навичками гри на сцені;
освоїти основи акторської
майстерності, сценічної мови, руху;
здатність проявляти творчу
ініціативу;
засвоєння основних складових
театрального мистецтва.
До ваших послуг:
творчі зустрічі,
літературно-мистецьке свято,
музикальний салон,
літературно-музичний ранок,
екскурсія,
інсценізація творів тощо

19.03

24.03

02.04

23.04

20.05

«Класик української
драматургії»
до 180–річчя від дня
народження
М. К. Кропивницького,
українського письменника,
театрального актора (22.05)
Інсценізація

30.07

«Для вас, малюки,
цікаві книжки»
Казкотерапія
«Батько Австрійського
вальсу»
до 195-річчя від дня
народження Й. Штрауса,
австрійського композитора
(02.10)
до Міжнародного дня музики
(01.10)
Музикальний салон
«Автопортрет з уяви»
до 120-річчя від дня
народження української
художниці К. Білокур (07.12)
до Дня художника (11.10)
Творча зустріч
«Дворянин із дворян»
до 215–річчя від дня
народження
Д. М. Старицького,
українського театрального
діяча, драматурга (14.12)
Екскурсія
«Миколай про діток знає все,
Подарунки кожному несе!»
до Дня Святого Миколая
(19.12)
Літературно–музичний ранок

Назва

«Поборник правди і добра»
до 85-річчя від дня народження
В. А. Симоненка, українського
поета (08.01)
Літературний вечір
«Українська Сапфо»
до 395-річчя від дня
народження Марусі Чурай,
української поетеси,
до Всесвітнього дня поезії
(21.03)
Літературно–мистецьке свято
«Славетна українка у
султанському дворі»
до 515-річчя від дня
народження Роксолани
до Міжнародного дня театру
(27.03)
Інсценізація твору
«Неперевершений казкар усіх
віків і народів»
до 215-річчя від дня
народження данського
письменника
Г. К. Андерсена, (02.04 )
Калейдоскоп казок
«Книга - моє покликання»
до Всесвітнього дня книги й
авторського права (23.04)
Творча зустріч

01.10

08.11

14.12

17.12

