ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Природа
 олагодимо шпаківні! Лише тоді, коли кожен з нас
п
буде активним діячем у природі, а не просто спостерігачем, світ довкола радітиме та радуватиме
кожного!

Підбиття підсумків
Що вам найбільше сподобалося на занятті?
Які нові знання ви отримали?
Які добрі справи ми здійснили?
Хто може допомогти нам розповсюдити інформацію про необхідність допомагати птахам узимку?

Шановних глядачів вітаємо,
Наш репортаж розпочинаємо...

сушені ягідки горобини та крилатки клена —
для снігурів і омелюхів;
несолоне сало — для синичок і повзиків.
Журналістка (на камеру). Чи знаєте ви, що із
кожних 10 синиць 9 помирають узимку від голоду? Одна годівничка може врятувати 50 синиць.
Одна синиця рятує від шкідників 10 дерев. Одне
дерево забезпечує киснем 3 людей.

Природолюби-малюки
Птахів годують залюбки

Діти
Поповніть взимку годівничку —
Вам скаже “дякую” синичка!
Журналістка (на камеру). Ось так наші малята
вирішили допомогти птахам узимку. Пропонуємо вам приєднатися до наших активних малюків-природозахисників. Майструймо годівнички,
підгодовуймо пташок узимку, а навесні усі разом
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Вихователька. Отже, як бачите, журналісти,
репортери, відеооператори та інші працівники
телебачення допомагають нам отримати важливу інформацію, дізнатися більше про оточення.
Сьогодні ми з вами допомогли журналістці у створенні репортажу для новин, а вона звернеться до
людей із проханням допомагати птахам узимку.
Таким чином, завдяки працівникам телебачення
наша з вами соціальна реклама охопить іще більше людей, і хтось із них обов’язково захоче захистити пташок узимку. 

Плекаймо рідну мову
ОБЛАСТЬ ≠ ГАЛУЗЬ
Іноді слова вживають зовсім
недоречно, у не властивих їм значеннях. Така сумна доля спіткала
і слово “область”.
Область — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.
В інших контекстах доречними
будуть слова сфера, галузь, зона,
царина, ділянка, напрям.

Болі в ділянці
хребта...

НЕПРАВИЛЬНО
В області науки
Область екологічного
виховання
В області медицини

ПРАВИЛЬНО
У сфері науки
Напрям екологічного
в иховання
У галузі медицини

В області хребта

У ділянці хребта

В області дошкілля

У царині дошкілля

В педагогічній області

На педагогічній ниві

Обласний
хірург

Нехай в усіх областях України люди дбають про чистоту рідної мови
і досягають вершин в обраних сферах діяльності!
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Разом з журналами
“Дошкільне виховання”,
“Палітра педагога”
та “Джміль”!
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