


Якщо ти засумував, у тебе поганий 
настрій і все навколо здається сірим і 
непривабливим, прочитай ці книги і 

тобі стане весело і радісно 

Костецький Анатолій.  
“Все про тебе та про всіх” 

Всеволод Нестайко. 
“Тореадори з Васюківки” Микола Носов 

“Весела сімейка” 

Самуїл Маршак.  
“Кольорова книга” 



Гавриїл Троєпольський 
“Білий Бім, Чорне Вухо” Володимир Желєзніков 

“Опудало” 

Якщо ти посварився з другом, тобі сумно і здається, що ти 
один такий нещасливий на всьому білому світі, прочитай ці 

книги і зрозумієш, що таке дійсно бути одиноким. 
Простягни руку примирення другові, і все буде в порядку 



Ти наділений величезною фантазією, завжди щось вигадуєш, 
ділишся з друзями і…  розчаровуєшся,  

бо ті називають тебе фантазером?  
Не засмучуйся! Краще прочитай ці книги – їх герої такі ж 

вигадники, як і ти. Впевнена, що автори цих книжок також 
живуть у світі фантазій. Можливо і ти в майбутньому станеш 

успішним і знаменитим письменником 
  

Микола Носов 
“Фантазери” Льюіс Керол 

“Аліса  в Країні Чудес” 
Еріх Распе 

“Пригоди  барона Мюнхаузена” 



Ти переживаєш, що хтось краще одягнений, має більші матеріальні 
блага? Тобі здається, що хтось живе  краще і ти хочеш бути на його 

місці? Знай, не все у цьому житті вимірюється багатством. Прочитай ці 
книги і ти зрозумієш, що найголовніше в цьому житті бути самим собою 

Володимир Короленко 
“Діти  підземелля” 

Марк Твен 
“Принц  та злидар” 



Тобі складно сконцентруватися на уроці математики?  
Помітив що став важко запам'ятовувати вірші? 

Прочитай ці книги. Знай, детективи розвивають логічне 
мислення, впливають на гостроту розуму  

і на швидкість міркування 

Артур Конан Дойл 
“Пригоди Шерлока Холмса” 

Артур Конан Дойл 
“Собака Баскервілів” 

Агата Крісті 
“Десять  негринят”  та ін. 



Тобі не сидиться на одному місці? 
Ти прагнеш змін, а душа поривається мандрувати?  
Друзі та батьки не розуміють тебе і говорять,  
                      що ти просто любиш тинятися містом? 
Не сумуй, із кожної складної ситуації є вихід.  
Прийди до бібліотеки і прочитай ці книги.  
Ти зрозумієш, що  майже всі першовідкривачі у дитинстві 
полюбляли мандрувати 

Жуль Верн 
“Діти капітана Гранта” 

Жуль Верн 
“20 000 льє під водою” Роберт Стівенсон 

“Острів Скарбів” 

Даніель Дефо 
“Робінзон Крузо” 



Презентацію підготувала  
Ружанська Тетяна Валентинівна,  

провідний бібліотекар  
Помічнянської ЗШ №3 
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