
  



Заходи спеціалізованих бібліотек України для дітей 

з нагоди Міжнародного дня рідної мови 

 

(оголошеного рішенням XXX сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила з 26 жовтня по 17 листопада 1999 року в 

Парижі) 

 

Видавнича діяльність 

 

Методико-бібліографічне видання «Знань і розуму основа — рідна мова, рідне слово!» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» 

Запорізької ОР); 

Біобібліографічний посібник «Слово про мову» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва); 

Методичний лист «Відродися, моя мово, щоб звучала в серці знову» (КЗ «Одеська ОБД ім. В. Катаєва»); 

Бібліографічний покажчик «Барви та мелодії української мови» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»); 

Методичні поради «Рідна мова — серця мого подих» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР). 

 

Книжкові виставки 

 

«Мови живе джерело» (Горохівська МБД Волинської обл.); 

«Серце народу — це мова, це слово, нації гордість, культура, престиж» (Дитяча бібліотека-філія № 3 Жовтоводської ЦБС 

Дніпропетровської обл.); 

«Читай українською» (Павлоградська ЦБД Дніпропетровської обл.); 

«Мови нема без народу, і народу без мови нема» (Петриківська бібліотека для дітей Дніпропетровської обл.); 

«Нас єднає мова» (Томаківська бібліотека для дітей Дніпропетровської обл.); 

«Диво калинове — наша рідна мова» (КЗК «Донецька ОБД»); 

«У рідному слові велика сила» (ЦБД ім. О.С. Пушкіна м. Краматорська Донецької обл.); 

«Говорити правильно — це просто!» (ОБД Житомирської ОР); 



«Рідна мова моя — поетична й пісенна» (Малинська МБД Житомирської обл.); 

«Її величність — українська мова!» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР); 

«Мова — голос нації» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР); 

«Співай, моя мово!» (Бібліотека-філія № 9 Бердянської МЦБС Запорізької обл.); 

«Веселка українського фольклору» (Бібліотека-філія № 10 Бердянської МЦБС Запорізької обл.); 

«Наша мова калинова» (Бібліотека для дітей Енергодарської МЦБС Запорізької обл.); 

«Я знаю рідну мову» (Бібліотека для дітей Нововасилівської ТГ Запорізької обл.); 

«Веселка рідної мови» (Бібліотека для дітей Гуляйпільської ТГ Запорізької обл.); 

«До нас у гості завітай і книгу зі святом привітай!» (ЦБД Мелітопольської МЦБС Запорізької обл.); 

«Мова — духовний оберіг кожної нації» (ЦБД Мелітопольської МЦБС Запорізької обл.); 

«Веселі усмішки від письменників-гумористів» (Бібліотека для дітей Михайлівської ТГ Запорізької обл.); 

«О, мово моя, душа голосна України» (Бібліотека для дітей Чернігівської ТГ Запорізької обл.); 

«Українська мова — диво калинове» (Бібліотека для дітей Приморської ТГ Запорізької обл.); 

«Мово моя, ти пречиста і славна» (Бібліотека для дітей Приморської ТГ Запорізької обл.); 

«Майстри красного слова» (Бібліотека для дітей Костянтинівської ТГ Запорізької обл.); 

«Рідна мова — коріння нації» (Болехівська МБД Болехівської ЦМБ ЦБС Івано-Франківської обл.); 

«Скарби українського слова» (МБД Снятинської ЦБС Івано-Франківської обл.); 

«До рідного слова торкаюсь душею» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»); 

«Співуча, ніжна і близька» (Баришівська бібліотека для дітей Київської обл.); 

«Краса і сила української мови» (Міська бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Богуславської міськради Київської 

обл.); 

«Бринить-співає наша мова, чарує, тішить і п’янить» (Бориспільська МБД Київської обл.); 

«Рідна мова моя, поетична й пісенна» (Вишнівська міська бібліотека-філія для дітей Київської обл.); 

«України мова барвінкова» (Міська бібліотека-філія № 1 для дітей КЗ «Ржищівська публічна бібліотека» Київської обл.); 

«Говорити українською — МОДНО!» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка); 



«Джерельно-світанкова українська рідна мова» (Гайворонська бібліотека-філія № 1 для дітей КЗ «Гайворонська МПБ» 

Кіровоградської обл.); 

«О, рідне слово — пам’яті спаленність» (КЗ «Дитяча бібліотека» Кетрисанівської сільської ради Кіровоградської обл.); 

«Мова — духовний скарб нації» (Новомиргородська РБД Кіровоградської обл.); 

«Солов’їна, барвінкова, українська рідна мова» (КЗ «Олександрівська бібліотека для дітей» Кіровоградської обл.); 

«Як річка з роду і до роду, так мова з’єднує народ» (Бібліотека-філія № 8 для дітей КЗ «Світловодська МЦБС» Кіровоградської 

обл.); 

«Мова кожного народу неповторна і своя» (Турківська МБД Львівської обл.); 

«Прекрасне слово і душа у мові рідній об'єднались!» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Кривоозерська Центральна бібліотека 

Кривоозерської селищної ради» Миколаївської обл.); 

«Мова рідна з пісні та любові» (Знам`янська бібліотека для дітей Одеської обл.); 

«Мова рідна, слово рідне» (Коноплянівська бібліотека для дітей Одеської обл.); 

«Мов джерельна вода рідна мова моя» (Подільська МБД Одеської обл.); 

«Нас єднає мова» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного); 

«Мова моєї країни» (Гадяцька бібліотека для дітей Полтавської обл.); 

«Відчуй смак рідної мови!» (Лубенська МБД Полтавської обл.); 

«Ти, рідна мово, чиста, як роса!» (Дитячо-юнацька бібліотека Миргородської міськради Полтавської обл.); 

«У світі рідної мови» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»); 

«Ну що б, здавалося, слова…» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД;); 

«Плекатимеш мову — цвістимуть слова» (Білопільська бібліотека для дітей КЗ Білопільської міськради «Білопільська публічна 

бібліотека ім. О. Олеся» Сумської обл.); 

«О, мово моя, душа голосна України» (Дитяча бібліотека-філія КЗ «Великописарівська публічна бібліотека» Сумської обл.); 

«Слова у рідній мові — квіти калинові» (Дитяча бібліотека КЗ «Краснопільська публічна бібліотека» Сумської обл.); 

«Рідна мова — коріння нації» (Роменська ЦМБД Сумської обл.); 

«Мово моя материнська» (Дитячі бібліотеки КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.); 

«Барви рідної мови» (Дитячі бібліотеки КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.); 



«Перлини рідної мови» (Дитячі бібліотеки КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.); 

«Скарб, якому немає ціни…» (Тернопільська ОБД); 

«Краса рідної мови» (Почаївська МБД Тернопільської обл.); 

«Мова — мудрість століть» (Збаразька бібліотека-філія для дітей КУ «Публічна бібліотека Збаразької міськради» Тернопільської 

обл.); 

«Мова — життя основа!» (Копичинецька МБД КЗ «Публічна бібліотека міськради» Тернопільської обл.); 

«Плекатимуть мову — цвістимуть слова» (Кременецька міська бібліотека-філія для дітей Публічної бібліотеки 

ім. Ю. Словацького Кременецької ТГ Тернопільської обл.); 

«Багатоголосся мов світу» (ОКЗ «Харківська ОБД»); 

«Рідна мова — життя основа» (Валківська дитяча бібліотека КЗ «Публічна бібліотека Валківської міськради» Харківської обл.); 

«Мова народу — скарбниця жива» (Сахновщинська дитяча бібліотека-філія КЗ «Сахновщинська публічна бібліотека» 

Красноградського району Харківської обл.); 

«Вивчай! Знай! Рідну мову люби, поважай» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Чугуївської міськради 

Харківської обл.); 

«Рідна мово, ти ніжний цвіт!» (Бібліотека-філія для дітей Голопристанського МПК «Сузір’я» Херсонської обл.); 

«Українська мова — мова єднання» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка); 

«Доля мови — доля народу» (ЦПБД ЦБС Хмельницької міської ТГ); 

«Рідна мова кольорова» (КЗК «ОБД» Черкаської ОР); 

 «Мова калинова — диво барвінкове» (Драбівська бібліотека для дітей Черкаської обл.); 

«Українську рідну мову в дар дали мені батьки» (Звенигородська бібліотека для дітей Полтавської обл.); 

«Джерельно-світанкова — українська рідна мова» (ЦБД Смілянської МЦБС Черкаської обл.); 

«Рідна мова — серця мого подих» (КУ «Чернівецька ОБД»); 

«Квітни, мово, зірницями слова» (ЦБД КБУ «Чернівецька ЦБС»); 

«Мова моя співуча, ніжна і квітуча» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР); 

«Слово про рідну мову» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР); 

«Моє багатство — рідна мова» (Вертіївська сільська бібліотека для дітей Чернігівської обл.); 



«Рідна, калинова, щира і чудова» (Дитяча бібліотека КЗ «Публічна бібліотека Куликівської селищної ради» Чернігівської обл.); 

«Невмирущі скарби українського слова» (Бібліотека-філія № 3 для дітей Ніжинської МЦБС Чернігівської обл.); 

«Мова — голос нації» (Семенівська бібліотека для дітей Чернігівської обл.); 

 

Культурно-просвітницькі заходи з підтримки рідної мови 

 

Лінгвістичний калейдоскоп «Ненудне мовознавство» (НБУ для дітей); 

Читальна мозаїка «Оживай, моя мово, в рідному слові!» (НБУ для дітей); 

Літературно-поетичне намисто «Слово до слова — складається мова» (Волинська ОБД); 

Мовний квест «Мовні родзинки для кожної дитинки» (Волинська ОБД); 

Мовний челендж «Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата…» (Бібліотека-філія для дітей Берестечківської 

центральної бібліотеки Волинської обл.); 

Літературні читання «Бо ж єдина так, як мати — мова в кожного із нас!» (Іваничівська дитяча бібліотека КЗ «Центр культури, 

дозвілля та спорту Іваничівської селищної ради» Волинської обл.); 

Мовні пазли «Заплету у віночок слова» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Рожищенської міськради 

Волинської обл.); 

Пізнавальна година «Мов джерельна вода, рідна мова моя» (Бібліотека-філія для дітей Публічної бібліотеки Камінь-Каширської 

міськради Волинської обл.); 

Мовознавча вікторина «Барвінкове розмаїття — мови рідної суцвіття» (Бібліотека для дітей Маневицької публічної бібліотеки 

Волинської обл.); 

Гра-конкурс «Єдиний скарб у тебе — рідна мова» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Ратнівської селищної 

ради Волинської обл.); 

Мовні забавлянки «Гра словами, гра в слова» (Нововолинська МБД Волинської обл.); 

Бліц-вікторина «Буду я навчатись мови золотої» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»); 

Година мовної ерудиції «Мелодійна, багата, розмаїта — магія рідного слова» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»); 

Мовний батл «В джерелах слова — душі криниця, а рідна мова — як чарівниця» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»); 



Інтелект-турнір «Розквітай прекрасна Україна — хай лунає мова солов’їна» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»); 

Мовний колаж «Рідна мова й Україна — найдорожче, що в нас є» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»); 

Інтелект-вікторина «У ріднім слові — цілий світ…» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»); 

Гравікон «Слово наше рідне — слово українське!» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»); 

Мовний вояж «Подорож в історію слова» (Дитяча бібліотека-філія № 3 Жовтоводської ЦБС Дніпропетровської обл.); 

Бібліотечний круїз «Трембітна мово — музика калини. І споконвічна і завжди моя» (Жовтоводська ЦБД Дніпропетровської обл.); 

Мовні рими «Найдзвінкіше слово рідне, найрідніша мова» (Нікопольська ЦМБД КЗ «Нікопольська МЦБС» Дніпропетровської 

обл.); 

Конкурс читців віршованих творів «Яскраві кольори рідної мови» (Широківська дитяча бібліотека Дніпропетровської обл.); 

Мовний віночок «Слово рідне, мова рідна» (Павлоградська ЦДБ Дніпропетровської обл.); 

Мовознавчий турнір «Українську мову знай, гарно й чемно розмовляй» (Петриківська бібліотека для дітей Дніпропетровської 

обл.); 

Поетична година «Мова — глибина тисячоліть» (Юр’ївська бібліотека для дітей Дніпропетровської обл.); 

Мовний калейдоскоп «Прекрасне слово і душа у мові рідній возз'єднались» (Томаківська бібліотека для дітей Дніпропетровської 

обл.); 

Відеомандрівка «Встановлення та виникнення державної мови» (КЗК «Донецька ОБД»); 

Мовна вікторина «Я знаю рідну мову» (КЗК «Донецька ОБД»); 

Історичний круїз «Спочатку було слово» (КЗК «Донецька ОБД»); 

Мовна гра «В Україні проживаєш, а чи мову її знаєш?» (КЗК «Донецька ОБД»); 

Літературний квест «Слово до слова — складається мова» (КЗК «Донецька ОБД»); 

Мовний калейдоскоп «Щедра втіха рідна мова, краю нашому краса» (КЗК «Донецька ОБД»); 

Дегустація літературних новинок «А мова справді схожа на квітник…» (Бібліотека-філія № 4 КЗ «Слов’янська МПБ» Донецької 

обл.); 

Мовні ребуси «Моя ріднесенька…» (КЗК «Донецька ОБД»); 

Бібліогра «Майстерня слів» (Бібліотека-філія № 5 КЗ «Слов’янська МПБ» Донецької обл.); 

Мовні цікавинки «Рідна мова — всесвіту основа» (КЗК «Донецька ОБД»); 



Книжковий калейдоскоп «Цікаві факти про рідну мову» (ОБД Житомирської ОР); 

Мовна гра «Слово рідне крила дає» (ОБД Житомирської ОР); 

Вооk-ланч «У кожній книзі – мудрості перлина» (Андрушівська МБД Андрушівської міськради Житомирської обл.); 

Мовознавчий квест «Наш коштовний скарб» (Бердичівська міська бібліотека-філія № 7 для дітей Житомирської обл.); 

Бібліотечний круїз «Книга чарівниця — відкриває таємниці» (Коростишівська дитяча бібліотека Коростишівської ТГ 

Житомирської обл.); 

Мовознавчий круїз «Подорож в країну мовознавства» (ЦБД ім. О.С. Пушкіна м. Краматорська Донецької обл.); 

Ерудит-лото «Живеш в Україні — то знай її мову!» (Лугинська бібліотека для дітей Лугинської селищної ТГ Житомирської обл.); 

Мовний вояж «Прекрасне слово і душа у мові рідній возз`єднались» (ЦБД КЗ «Слов’янська МПБ» Донецької обл.); 

обл.); 

Інтелект-вікторина «Мово українська, гордосте моя» (Любарська бібліотека для дітей Любарської селищногї ради Житомирської 

обл.); 

Патріотичні читання «Говоримо і читаємо українською!» (Новоград-Волинська ЦМБД ім. Олени Пчілки Житомирської обл.); 

Флешмоб «Книга — моє захоплення» (Овруцька дитяча бібліотека Овруцької міськради Житомирської обл.); 

Мовознавчий турнір «Плекатимеш мову — цвістимуть слова» (Хорошівська бібліотека для дітей Хорошівської селищної ради 

Житомирської обл.); 

Інтелектуальна гра-конкурс «О мово рідна, що без Тебе я?» (Попільнянська ЦБД КУ «Публічна бібліотека з відокремленими 

підрозділами-філіями» Попільнянської селищної ради Житомирської обл.); 

Мовознавчий турнір «О мово моя, душа голосна України» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР); 

Поетична палітра «Хай квітне мова рідна, українська» (Ружинська селищна бібліотека для дітей КЗ «Ружинська публічна 

бібліотека» Ружинської селищної ради Житомирської обл.); 

Мовознавча гра «Співуча, ніжна і близька» (Черняхівська бібліотека для дітей Черняхівської селищної ради Житомирської обл.); 

Поетичний віраж «До мови серцем пригорнись» (Великоберезнянська дитяча бібліотека Закарпатської обл.); 

Відеоогляд «Що читати, щоб краще писати» (Мукачівська МБД Мукачівської міської ТГ Закарпатської обл.); 

Літературна година «Рідне слово — диво калинове» (Тячівська бібліотека-філія для дітей Закарпатської обл.); 



Мовно-патріотичне свято «Я Українка! Горжуся і радію, що рідною мовою я володію» (Ужгородська бібліотека-філія № 1 для 

дітей Закарпатської обл.); 

Ілюзіон мовної словесності «Як парость виноградної лози, плекайте мову…» за оповіданням Т. Рубан «Визначайся, чи ми 

козацького роду» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР); 

Літературно-мистецьке свято «Ми єдиний народ — ми єдина країна» у рамках Всеукраїнської естафети «Нас єднає рушник-

рекордсмен» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР); 

Поетичні читання «І мова забринить, мов рута…» (Бібліотека-філія № 9 Бердянської МЦБС Запорізької обл.); 

Мовна сага «Рідної мови велич і краса» (Бібліотека для дітей Василівської ТГ Запорізької обл.); 

Мовознавчий марафон «Рідна мово чарівниця — душі народної скарбниця» (Бібліотека для дітей Веселівської ТГ Запорізької 

обл.); 

Поетичний марафон «Рідна мова — мудрості криниця» (Бібліотека для дітей Гуляйпільської ТГ Запорізької обл.); 

Інтерактивний плакат «Любіть красу своєї мови» (Бібліотека для дітей Енергодарської МЦБС Запорізької обл.); 

Мовознавчий квест «Пригоди в країні Словограй» (Бібліотека для дітей Комишуваської ТГ Запорізької обл.); 

Онлайн-презентація «Солов’їна, барвінкова українська наша мова» (Бібліотека для дітей Енергодарської МЦБС Запорізької обл.); 

Тематична година «Мова — скарбниця духовності» (Бібліотека для дітей Костянтинівської ТГ Запорізької обл.); 

Відеоінформсторінка «Мова без кордонів» (ЦБД Мелітопольської МЦБС Запорізької обл.); 

Літературна година «Мова — духовний скарб нації» (Бібліотека для дітей Михайлівської ТГ Запорізької обл.); 

Читання віршів «Дзвенить струмочком рідна мова» (Бібліотека для дітей Приморської ТГ Запорізької обл.); 

Мовознавчий гравікон «Говори українською» (Бібліотека для дітей Токмацької ТГ Запорізької обл.); 

Тематична година «Рідна мова — безцінна й невичерпна духовна скарбниця народу» (Бібліотека для дітей Чернігівської ТГ 

Запорізької обл.); 

Мовна гра «Грамоти вчиться завжди знадобиться» (Бібліотека для дітей Якимівської ТГ Запорізької обл.); 

Виготовлення книги-саморобки «Збираниця карпатських діалектів» у рамках регіонального творчого проєкту «Спочатку було 

Слово…» (Івано-Франківська ОБД); 

Літературна світлиця «Мова — це Всесвіт увесь для дитини, стільки в ній радості, щастя й краси» (Івано-Франківська ОБД); 



Мовний аукціон «З глибин віків бере початок рідна мова» у рамках літературно-творчого проєкту «О, мово наша рідна» (Івано-

Франківська ОБД); 

Онлайн-ігротека «Єднає рідна мова» (Бібліотека для дітей КЗ «Долинська ЦПБ» Івано-Франківської обл.); 

Мовознавчий батл «Рідна мова й Україна — найдорожче, що в нас є» (Івано-Франківська ОБД); 

Свято української пісні «Мово моя, душа голосна України» (Івано-Франківська ОБД); 

Онлайн-вітання «Краща мова єднання» (Тисменицька МБД Тисменицької МЦБС Івано-Франківської обл.); 

Брейн-ринг «Квіткуй барвінково, моя рідна мово» (Болехівська МБД Болехівської ЦМБ ЦБС Івано-Франківської обл.); 

Свято рідної мови «Солов'їна, барвінкова, дзвени струмочком, рідна мово» (Вигодська дитяча бібліотека-філія КЗ «Вигодська 

публічна центральна селищна бібліотека Вигодської селищної ради» Івано-Франківської обл.); 

Віртуальна виставка-розповідь «Українська мова — мова барвінкова» (Бібліотека для дітей КЗ «Долинська ЦПБ» Івано-

Франківської обл.); 

Літературна зустріч «Рідна, калинова, щира і чудова» (Бібліотека-філія для дітей м. Калуш Івано-Франківської обл.); 

Мовний спаринг «Її Величність — МОВА» (Дитяча бібліотека ім. В. Грабовецького смт Печеніжин Івано-Франківської обл.); 

Година спілкування «Там, де живе рідна українська мова, живе український народ» (Бібліотека-філія для дітей селища Рожнятів 

Івано-Франківської обл.); 

Година рідної мови «Батьківщина, мати, мова — три цілющі вічних слова» (МБД Снятинської ЦБС Івано-Франківської обл.); 

Поетична година «Передай нащадкам наш скарб — рідну мову» (Тисменицька МБД Тисменицької МЦБС Івано-Франківської обл.); 

Літературна стежина «Мова народу — скарбниця жива» (Бібліотека для дітей КЗ «Публічна бібліотека Тлумацької міськради» 

Івано-Франківської обл.); 

Мовні забавлянки «Відродися, моя мово, щоб звучала в серці знову» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»); 

Поетична альтанка «Зачаруй мене розмовою — українською мовою» (Баришівська бібліотека для дітей Київської обл.); 

Художні читання «Серце нації б’ється у слові» (Бібліотеки-філії для дітей публічної бібліотеки Березанської ТГ Київської обл.); 

Мовна гра «Рідна мова — коріння нації» (ЦБД КЗ Білоцерківської міськради «Білоцерківська ЦБС ім. Петра Красножона» 

Київської обл.); 

Лінгвістична мозаїка «Нас єднає рідне слово, ніжне, чисте, барвінкове» (Бібліотека-філія № 1 для дітей КЗ Білоцерківської 

міськради «Білоцерківська ЦБС ім. Петра Красножона» Київської обл.); 



Гра-пошук «Мова кожного народу неповторна і своя» (Бібліотека-філія № 9 для дітей КЗ Білоцерківської міськради 

«Білоцерківська ЦБС ім. Петра Красножона» Київської обл.); 

Мовна ігротека «Мова кожного народу — неповторна і своя» (Бородянська дитяча бібліотека Київської обл.); 

Відеоперегляди «Хроніка заборони української мови» (Вишнівська міська бібліотека-філія для дітей Київської обл.); 

Онлайн-презентація «Мово наша, дзвонкова кринице!» (Миронівська бібліотека для дітей Київської обл.); 

Мовне лото «Рідна мова — вона мов гілка калинова» (Вишгородська міська бібліотека-філія для дітей Київської обл.); 

Вікторина «Мовні перлинки для кожної дитинки» (Бібліотека для дітей КЗ Іванківської сільської ради «Іванківська публічна 

бібліотека» Київської обл.); 

Гроно мовних цікавинок «Плекатимеш мову — цвістимуть слова» (Ірпінська міська бібліотека-філія для дітей Ірпінської міської 

публічної бібліотеки ім. М. Рильського Київської обл.); 

Мовознавчий батл «Я знаю рідну мову!» (Макарівська бібліотека для дітей Київської обл.); 

Онлайн-презентація «Мово наша, дзвонкова кринице!» (Миронівська бібліотека для дітей Київської обл.); 

Літературна година «Колискові пісні — перлинки української мови» (Міська бібліотека-філія № 1 для дітей КЗ «Ржищівська 

публічна бібліотека» Київської обл.); 

Вікторина «Чудовий вінок української мови» (Рокитнянська дитяча бібліотека-філія Київської обл.); 

Поетичний калейдоскоп «Яке прекрасне рідне слово! Воно — не світ, а всі світи» (Таращанська дитяча бібліотека Київської 

обл.); 

Акція НОН-СТОП «Я розмовляю українською!» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка); 

Вікторина «Колоритна й розмаїта наша мова — найкраща в світі!» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка); 

День бібліографії «Мова моя рідна, мова українська» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка); 

Пізнавальна мозаїка «Мовний вернісаж» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка); 

Мовний квест «Знавці українського слова» (Вільшанська селищна бібліотека-філія для дітей Кіровоградської обл.); 

Поетична веселка «Мови рідної слова» (КЗ «Бібліотека для дітей» Голованівської селищної ради Кіровоградської обл.); 

Гра «Рідна мова в іграх, віршах і загадках» (Бібліотека-філія для дітей «Долинська ЦПБ Долинської міськради» Кіровоградської 

обл.); 



Мовна палітра «До рідного слова торкнися душею» (Бібліотека-філія № 19 для дітей ЦБС м. Кропивницького Кіровоградської 

обл.); 

Ігротека «Знавці рідної мови» (Новоархангельська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.); 

Гроно мовних цікавинок «Як джерельна вода — рідна мова моя» (Новомиргородська РБД Кіровоградської обл.); 

Гра «Буду я навчатись мови золотої» (Дитяча бібліотека-філія Новоукраїнської центральної бібліотеки Кіровоградської обл.); 

Мовний тюнінг «Єдиний скарб у тебе — рідна мова» (КЗ «Олександрівська бібліотека для дітей» Кіровоградської обл.); 

Голосні читання «Мова є сповідь народу» (Побузька МБД Кіровоградської обл.); 

Інтелектуальна гра «Українська мова — мова єднання» (Світловодська ДК МБД Кіровоградської обл.); 

Мовна мозаїка «Рідна мово, ти квітнеш пелюстками слова…» (Бібліотека-філія № 8 для дітей КЗ «Світловодська МЦБС» 

Кіровоградської обл.); 

Мультимедійна презентація «Міжнародний день рідної мови» (КЗ «Львівська ОБД» Львівської ОР); 

Тематична бесіда «Чарівна мандрівка до країни Мови» (КЗ «Львівська ОБД» Львівської ОР); 

Гра-вікторина «Мова львів’ян була, є і буде багатою» за книгою Наталії Хобзей «Лексикон Львівський: поважно і на жарт» (КЗ 

«Львівська ОБД» Львівської ОР); 

Година цікавої інформації «Віки творилась мова» (Бібліотека-філія для дітей м. Жовкви Львівської обл.); 

Мовознавчий марафон «Рідна мова чарівниця — душі народної скарбниця» (Публічна бібліотека для дітей м. Радехова Львівської 

обл.); 

Мовна чудасія «Криниця рідного слова» (Пустомитівська бібліотека для дітей Львівської обл.); 

Вікторина «Український мовограй» (МБД м. Червонограда Львівської обл.); 

Воркаут для розуму «Знань і розуму основа — рідна мова, рідне слово!» (Миколаївська ОБД ім. В.О. Лягіна); 

Літературний перегляд «В океані рідної мови» (Миколаївська ОБД ім. В.О. Лягіна); 

Мовна кулькоманія «Знай. Питай. Перемагай» (Миколаївська ОБД ім. В.О. Лягіна); 

Гравікон «Відчуй смак рідної мови!» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва); 

Non-stop подорож «Обирай українську книгу!» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва); 

Мовознавчий калейдоскоп «Мов джерельна вода, рідна мова моя» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва); 

Поетичний гравікон «Єдиній і рідній мові — бути!» (Бібліотека для дітей КЗ «Арбузинська ЦБС» Миколаївської обл.); 



Онлайн-читання «Звучи, моя чарівна мово» (Братська бібліотека-філія для дітей Братської ЦБС Братської селищної ради 

Миколаївської обл.); 

Урок української словесності «Рідна мова серцю близька, наша пісня материнська» (Бібліотека для дітей КЗ «Публічна 

бібліотека» Березнегуватської селищної ради Миколаївської обл.); 

Презентація книги Анастасії Левкової «Спільна мова. Як народжуються і живуть слова» (Веселинівська дитяча бібліотека-філія 

КЗ «Публічна бібліотека» Веселинівської селищної ради Миколаївської обл.); 

Фольклорна хвилинка «Єднає рідна мова» (Дитяча бібліотека КЗ «Бібліотечна мережа м. Вознесенська» Миколаївської обл.); 

Відеопрезентація «Рідна мова — чарівниця, душі народної скарбниця!» (Врадіївська ЦПБД Миколаївської обл.); 

Мовознавчий батл «Мова кожного народу — неповторна і своя» (Єланецька бібліотека для дітей КЗ «Публічна бібліотека 

Єланецької селищної ради» Миколаївської обл.); 

Літературно-музичний ранок «Рідної мови душа!» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Кривоозерська Центральна бібліотека 

Кривоозерської селищної ради» Миколаївської обл.); 

Лінгвістичний Non-stop «Я говорю українською» (Публічна бібліотека для дітей КЗ «Новобузька публічна бібліотека» 

Новобузької міськради Миколаївської обл.); 

День рідної мови «Мужай, прекрасна наша мово, живи народу віще слово» (Бібліотека-філія № 2 КЗ «Публічна бібліотека 

Первомайської міськради Миколаївської обл.); 

Презентація «Цікаві факти про українську мову» (КЗ «МБД» м. Южноукраїнська Миколаївської обл.); 

Літературна мозаїка «Лише мова співуча та вічна» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва); 

Поетичний водограй «З любов`ю до мови» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва); 

Онлайн-читання «#Голосні_читання_Єднає_рідна_мова» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва); 

Літературно-музична композиція «Душа народу бринить у слові» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва); 

Мовний круїз «І там, де звучить рідна мова, живе український народ» (Бібліотека-філія № 19 КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси); 

Літературний дивограй «Мовне намисто» (Бібліотека-філія № 10 КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси); 

Круглий стіл у рамках програми «Одеса — інтеркультурне місто» «Бринить, співає рідна мова, чарує, тішить і п’янить» 

(Бібліотека-філія № 22 КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси); 

Поетична година «Барви рідного слова...» (Бібліотека-філія № 36 КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси); 



Мовний вернісаж «Квітка ранкова — твоя рідна мова» (Бібліотека-філія № 48 КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси); 

Літературна година «Плекаємо рідну мову» (Великомихайлівська бібліотека-філія для дітей Одеської обл.); 

Мовна сага «Єдиний скарб у тебе — рідна мова» (Вилківська МБД Одеської обл.); 

Відеопрезентація «Наче квіточка барвиста — українська мова» (Захарівська бібліотека-філія для дітей Одеської обл.); 

Літературний вернісаж «Барвінкове розмаїття — мови рідної суцвіття» (Іванівська бібліотека для дітей Одеської обл.); 

Лінгвістична ігротека «Чарівний мовограй» (ЦДБ КУ Ізмаїльської міськради ЦБС для дітей Одеської обл.); 

Мовознавчі забавлянки «Слово до слова — звучить рідна мова» (Бібліотека-філія № 2 КУ Ізмаїльської міськради ЦБС для дітей 

Одеської обл.); 

Розминка для розумників «Мовні викрутаси» (Бібліотека-філія № 3 КУ Ізмаїльської міськради ЦБС для дітей Одеської обл.); 

ProМОВИста гра «Плекатимеш мову — розквітнуть слова!» (Бібліотека-філія № 5 КУ Ізмаїльської міськради ЦБС для дітей 

Одеської обл.); 

Онлайн-виставка «Барви рідної мови» (ЦБД КУ Ізмаїльської міськради ЦБС для дітей Одеської обл.); 

Година спілкування «Сильна мова — успішна держава» (Коноплянівська бібліотека для дітей Одеської обл.); 

Фольклорна година «Шануймо мову серцем і вустами» (Бібліотека-філія для дітей Овідіопольської селищної ради Одеської обл.); 

Літературно-поетична година «Звучи моя мово чарівна» (Розділянська міська бібліотека-філія для дітей Одеської обл.); 

Конкурс на кращого читця «Читати українською — це модно» (Старокозацька бібліотека для дітей Одеської обл.); 

Літературна година «Українська мова — мудрості криниця» (Татарбунарська бібліотека для дітей Одеської обл.); 

Мовна гра «Поетичний дар» (Дитяча бібліотека м. Чорноморська Одеської обл.); 

Літературна година «Мова наша солов’їна — ти як скарб у нас єдина» (Цебриківська бібліотека-філія для дітей Одеської обл.); 

Віртуальне інформаційне повідомлення «Цілий світ у кожнім слові» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного); 

Квест «Гайда за мовними скарбами!» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного); 

Мовний калейдоскоп «Рідна мова — безцінна й невичерпна духовна скарбниця народу» (Гадяцька бібліотека для дітей 

Полтавської обл.); 

Літературне свято «До мови серцем пригорнусь» (Бібліотека для дітей Котелевської селищної ради Полтавської обл.); 

Інтелект-вікторина «Наша мова — перлина вікової мудрості» (Лубенська МБД Полтавської обл.); 

Мовна ігротека «Магія рідного слова» (Дитячо-юнацька бібліотека Миргородської міськради Полтавської обл.); 



Бліц-турнір «Про мову жартома» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР); 

Онлайн-марафон «Мовою рідною світ пізнаю» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР); 

Літературні розваги «Мовні барви» (ЦБД м. Рівне); 

Мовний калейдоскоп «Барвінкове розмаїття — мови рідної суцвіття» (Вараська МБД Рівненської обл.); 

Голосні читання «Обирай українську книгу» (Володимирецька бібліотека для дітей Рівненської обл.); 

Презентація вебліографічного списку «Моє багатство — рідна мова» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»); 

Ігротека «Слідами Суржика» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»); 

Мовна скриня «Щира розмова про рідну мову» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»); 

Літературний калейдоскоп «Живої мови чарування» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»); 

Мовна мозаїка «Українська мова — мудрості криниця» (Білопільська бібліотека для дітей КЗ Білопільської міськради 

«Білопільська публічна бібліотека ім. О. Олеся» Сумської обл.); 

Година мовознавства «Рідна мова моя пелюсткова, ти у серці народу живеш» (Дитяча бібліотека-філія КЗ «Великописарівська 

публічна бібліотека» Сумської обл.); 

Літературне павутиння «Мова — життя духовного основа» (ЦБД Конотопської ЦБС Сумської обл.); 

Мовознавчий форум «Мова — душа народу» (Дитяча бібліотека КЗ «Краснопільська публічна бібліотека» Сумської обл.); 

Квест «Українську мову знай, гарно й чемно розмовляй» (Липоводолинська дитяча бібліотека-філія Публічної бібліотеки 

ім. Леоніда Новиченка Сумської обл.); 

Мовознавчі перегони «Мово рідна, ти мене чаруєш» (Дитяча бібліотека-філія Публічної бібліотеки Кролевецької міськради 

Сумської обл.); 

Літературна композиція «Мова — це душа народу» (Дитяча бібліотека-філія Путивльської публічної бібліотеки Сумської обл.); 

Інформаційна година «Говорити українською — МОДНО» (Роменська ЦМБД Сумської обл.); 

Мовний вернісаж «Невмирущі скарби української мови» (Тростянецька дитяча бібліотека-філія КЗ «Тростянецька публічна 

бібліотека» Сумської обл.); 

Літературний калейдоскоп «Солов’їна, барвінкова, українська рідна мова» (Дитячі бібліотеки КЗ «Шосткинська МЦБС» 

Сумської обл.); 



Мовно-літературний експрес «Плекатимеш мову, цвістимуть слова!» (Дитячі бібліотеки КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської 

обл.); 

Інтелектуальна гра «Мовні фіглі-міглі» (Тернопільська ОБД); 

Онлайн-програма «Серед океану слів» (ЦБД КУ «Тернопільська МЦБС»); 

Відеоурок «Антисуржик» (Бібліотека-філія № 3 для дітей КУ «Тернопільська МЦБС»); 

Мовознавчий гравікон «Мистецтво живого слова» (Бібліотека-філія № 4 для дітей КУ «Тернопільська МЦБС»); 

Лінгвістична дуель «Рідна мова — не полова, її за вітром не розвієш» (Збаразька бібліотека-філія для дітей КУ «Публічна 

бібліотека Збаразької міськради Тернопільської обл.»); 

Мовна акварель «Бринить, співає рідна мова» (Бережанська ЦБД Тернопільської обл.); 

Онлайн-зустріч із письменницею-казкаркою Іриною Мацко «Казкова мова або чи вміють тварини говорити» (Бібліотека-філія 

№ 3 для дітей КУ «Тернопільська МЦБС»); 

Вікторина «Мови чисте джерело» (Кременецька міська бібліотека-філія для дітей Публічної бібліотеки ім. Ю. Словацького 

Кременецької ТГ Тернопільської обл.); 

Мовний конкурс читців «Вірші та вислови про мову» (Мельнице-Подільська МБД Тернопільської обл.); 

Тематичний куток «Мова наша солов’їна» (Мельнице-Подільська МБД Тернопільської обл.); 

Поетичний зорепад «Рідна мова чарівниця — душі народної скарбниця» (Монастириська ЦБД КЗ «Центральна публічна 

бібліотека м. Монастириська» Тернопільської обл.); 

Мовний колаж «Рідна, калинова, щедра і чудова — наша мова» (Почаївська МБД Тернопільської обл.); 

Літературно-мовний екскурс «Вплив українських письменників та поетів на становлення української мови» (Скала-Подільська 

бібліотека для дітей відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Скала-Подільської селищної ради Тернопільської обл.); 

Свято мови «Хай звучать слова чудові, ті, що є у рідній мові» (Скалатська ЦБД Тернопільської обл.); 

Літературне свято «Яке прекрасне рідне слово» (ОКЗ «Харківська ОБД»); 

Онлайн-презентація української письменниці Ярослави Литвин (ОКЗ «Харківська ОБД»); 

Мовна подорож «Цікаві факти про українську мову» (Балаклійська ЦБД КЗ «Публічна бібліотека Балаклійської міськради» 

Харківської обл.); 



Літературна вітальня «Кращої ніж рідна, мови не буває» (Вовчанська дитяча бібліотека-філія КЗ «Вовчанська публічна 

бібліотека Вовчанської міськради» Харківської обл.); 

Промоакція «Краща мова єднання»  (Зміївська дитяча бібліотека-філія КЗ «Зміївська публічна бібліотека» Харківської обл.); 

Виховна година «Наша мова — мова вічної землі, наше слово — слово вічного народу» (Кегичівська бібліотека-філія для дітей  

КЗ «Кегичівська публічна бібліотека» Харківської обл.); 

Лінгвістична ігротека «Єдиний скарб у тебе — рідна мова» (Дитяча бібліотека-філія КЗ «Красноградська публічна бібліотека» 

Красноградської міськради Харківської обл.); 

«Вивчай! Знай! Рідну мову люби, поважай» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Чугуївської міськради 

Харківської обл.); 

Вербальна майстерня юних лінгвістів «Яке прекрасне рідне слово. Воно — не світ, а всі світи!» (КЗ «Херсонська ОБД 

ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР); 

Літературна ігротека «Мовні перлинки для сучасної дитинки» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР); 

Мовленнєвий тюнінг «Мови нашої слова — наче музика жива» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР); 

Ігротека «Говорити українською — це модно» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР); 

Мовознавча гра «Мов джерельна вода, рідна мова моя» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР); 

Лінгвістична година «Все в тобі з’єдналося, злилося…» (Дитячо-юнацька бібліотека Генічеської міськради Херсонської обл.); 

Мовні забавлянки «Гра словами, гра в слова» (Бібліотека для дітей Горностаївського центру культури і дозвілля Херсонської 

обл.); 

Мовознавчий марафон «Відродися, моя мово, щоб звучала в серці знову» (Новомаячківська селищна бібліотека для дітей 

Херсонської обл.); 

Мовний non-stop «Я говорю українською» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка); 

Змагання «Яка чудова рідна мова!» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка); 

Онлайн-вікторина «Слова у рідній мові — квіти калинові» (ЦПДБ ЦБС Хмельницької міської ТГ); 

Батл знавців «Квітни, мово, зірницями слова» (Бібліотека-філія № 4 для дітей ЦБС Хмельницької міської ТГ); 

Мовознавчий екскурс «Рідна мова чарівниця — душі народної скарбниця!» (Бібліотека-філія № 14 для дітей ЦБС Хмельницької 

міської ТГ); 



Гравікон «Мелодійна, багата, розмаїта» (Бібліотека-філія № 15 для дітей ЦБС Хмельницької міської ТГ); 

Мультимедійна презентація «Українська мова — мудрості криниця» (Бібліотека для дітей Волочиської міської ТГ Хмельницької 

обл.); 

Читацький вернісаж «Слово про рідну мову» (Городоцька дитяча бібліотека-філія Хмельницької обл.); 

Мовні розваги «Рідна мова — роду основа» (Деражнянська МБД Хмельницької обл.); 

Літературний бал «Українська мова — мудрості криниця» (Бібліотека-філія № 8 для дітей Кам'янець-Подільської МЦБС 

Хмельницької обл.); 

Мовна гра «Я рідною мовою друзям щастя зичу» (Плужненська сільська бібліотека для дітей Хмельницької обл.); 

Літературний колаж «Подорож у світ слова» (Бібліотека для дітей Летичівської селищної ТГ Хмельницької обл.); 

Мовна чудасія «Українська мова — дзеркало душі» (Бібліотека для дітей Полонської міської ТГ Хмельницької обл.); 

Ігротека «Знавці рідної мови» (Славутська МБД Хмельницької обл.); 

День інформації «У світі рідної мови» (Бібліотека для дітей Старокостянтинівської міської ТГ Хмельницької обл.); 

Booklabs «Читай рідною! Вона звеличує!» (ЦБД Чемеровецької селищної ТГ Хмельницької обл.). 

Віртуальна мандрівка «15 цікавих фактів про українську мову» (Шепетівська МБД Хмельницької обл.); 

Літературна композиція «Рідна мова — коріння нації» (Бібліотека для дітей Ярмолинецької селищної ТГ Хмельницької обл.); 

Онлайн-компас «Мови нема без народу, і народу без мови нема» (Бібліотека для дітей Улашанівської сільської ТГ Хмельницької 

обл.); 

Мовні забавлянки «Слово до слова — звучить рідна мова» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР); 

Мовознавчий батл «Я знаю рідну мову!» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР); 

Відеовікторина «Барви рідної мови» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР); 

Гра-конкурс «Знавці рідної мови» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР); 

Мовні забавлянки «Мовні перлини для кмітливої дитини» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР); 

Лінгвістична гра-вікторина «Знавці рідної мови» (Черкаська ЦМБД); 

Мовний колаж «Магія рідного слова» (Черкаська ЦМБД); 

Гра «Українська мова — мудрості криниця» (Черкаська ЦМБД); 

Онлайн-вікторина «Слово наше рідне — слово українське» (Вільшанська бібліотека для дітей Черкаської обл.); 



Мовна сага «Без мови немає народу» (Вільшанська бібліотека для дітей Черкаської обл.); 

Літературний віночок «Слово рідне! Мово рідна!» (Драбівська бібліотека для дітей Черкаської обл.); 

Мовознавча гра «Чистіша від води хай буде мова» (Звенигородська бібліотека для дітей Черкаської обл.); 

Літературно-мовна поляна «Українська мова: крізь терни тисячоліть» (Монастирищенська бібліотека для дітей Черкаської обл.); 

Мовна гра «Барвінкове розмаїття — мови рідної суцвіття» (Тальнівська бібліотека для дітей Черкаської обл.); 

Квест «Єднаймося та рідною мовою пишаймося!» (Бібліотека для дітей Уманської МЦСБ Черкаської обл.); 

Мовна ігротека «В Україні проживаєш, а чи мову її знаєш?» (КУ «Чернівецька ОБД»); 

Урок духовності «Найбільше і найдорожче добро кожного народу — це його мова» (КУ «Чернівецька ОБД»); 

Інформаційна правознавча вітальня «Вимріяна поколіннями» (Бібліотека-філія № 2 для дітей КБУ «Чернівецька ЦБС»); 

Поетичний флешмоб «Квітне мова зірницями слова» (Берегометська селищна бібліотека для дітей Чернівецької обл.); 

Книжкові посиденьки «Читацькі зізнання: секрет книголюбів» (Бібліотека для дітей Вижницької міськради Чернівецької обл.); 

Онлайн-студія «Українські письменники про мову» (Міська спеціалізована бібліотека-філія для дітей Хотинської міськради 

Чернівецької обл.); 

Свято мови «Єдиний скарб у тебе — рідна мова» (Бібліотека для дітей Вижницької міськради Чернівецької обл.); 

Літературний вернісаж «Кожна книга — це країна» (Бібліотека для дітей Вижницької міськради Чернівецької обл.); 

Мовознавчий етюд «Барвінкове розмаїття, мови рідної суцвіття» (Кельменецька дитяча бібліотека КУ «Кельменецька публічна 

бібліотека» Кельменецької селищної ТГ Чернівецької обл.); 

Мовні цікавинки «Мови нашої слова — наче музика жива» (Дитяча бібліотека ЦБС Сокирянської міськради Чернівецької обл.); 

Мовний марафон «Українську рідну мову в дар дали мені батьки» (Сторожинецька дитяча бібліотека КЗ «ЦБС» 

Сторожинецької міськради Чернівецької обл.); 

Мовознавчі викрутаси «Розмаїття барвінкове рідної мови» (Міська спеціалізована бібліотека-філія для дітей Хотинської 

міськради Чернівецької обл.); 

Гра для мовних ерудитів «Нас єднає рідна мова» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР); 

Мовні викрутаси «Забави зі словами» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР); 

Мовно-пізнавальна круговерть «Пізнаймо світ у слові» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР); 

Обласний конкурс дитячої творчості «Барвінкова, веселкова, найдорожча рідна мова» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР); 



Цикл заходів популяризації української мови «Одягни свою мову в красиві слова…» у рамках мовного проєкту «Українську рідну 

мову в дар мені дали батьки» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР); 

Лінгвістична ігротека «Єднає рідна мова» (Чернігівська МБД ім. О.П. Довженка); 

Мовознавчий турнір «Перехресний поєдинок» (Чернігівська МБД ім. О.П. Довженка); 

Пізнавальна мозаїка «Мова єднає всіх» (Бахмацька МБД Чернігівської обл.); 

Мовознавчий марафон «Солов'їну, барвінкову, колосисту — навіки українську рідну мову в дар дали мені батьки» (Бобровицька 

бібліотека для дітей Чернігівської обл.); 

Мовний челендж-марафон «Слово до слова — зложиться мова» (Варвинська бібліотека для дітей КЗ «Варвинська ЦБС» 

Варвинської селищної ради Чернігівської обл.); 

Мовознавчий турнір «Ну що б здавалося слова…» (Вертіївська сільська бібліотека для дітей Чернігівської обл.); 

Онлайн-читання «Звучи, рідна мово!» (Вертіївська сільська бібліотека для дітей Чернігівської обл.); 

Лінгвістичні забавлянки «Граємо, рідну мову вивчаємо» (Козелецька бібліотека для дітей Чернігівської обл.); 

Мовознавчий гравікон «Знань і розуму основа — рідна мова, рідне слово» (Дитяча бібліотека КЗ «Публічна бібліотека 

Куликівської селищної ради» Чернігівської обл.); 

День бібліографії «Стежка у Країну Слова» (Бібліотека-філія № 3 для дітей Ніжинської МЦБС Чернігівської обл.); 

Інтелектуальна гра «Буква до букви і виникло слово» (Прилуцька МБД ім. Павла Білецького-Носенка Чернігівської обл.); 

Мовний гравікон «Мова кожного народу — неповторна і своя» (Прилуцька МБД ім. Павла Білецького-Носенка Чернігівської обл.); 

Літературно-поетичний квест «Читати українською модно» (Семенівська бібліотека для дітей Чернігівської обл.); 

Мовознавчий калейдоскоп «Мов джерельна вода, рідна мова моя» (Ріпкинська бібліотека для дітей Чернігівської обл.); 

Літературний ранок «О, мово рідна, України слава» (Срібнянська дитяча бібліотека Чернігівської обл.); 


