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Мероприятия отделов школы искусств за ноябрь
В торгово-развлекательном центре ПОРТ-СИТИ
прошло «Посвящение в художники» учащихся художественного отделения Школы искусств.

2.11.2016р. на базі Школи Мистецтв відбулося заняття метод об’єднання
викладачів теоретичних відділів ШЄВ міста.
2 листопада 2016р.
на базі Школи Мистецтв
відбулося заняття метод
об’єднання
викладачів
теоретичних
відділів
ШЄВ міста з порядком
денним:
Відкритий
урок
з
сольфеджіо
«Інтерактивні форми опитування учнів на уроках
сольфеджіо» - викладача
Руденко Т.О.
Презентація
збірки

«Візуалізація
творів
юних композиторів» викладачів Профатілової
С.І. і Берг Г.Д.
В ході відкритого урока
з учнями 8 класу викладач поділилася своїми
наробками і показала
цікаві форми роботи з
тем «Лад і тональність»,
«Акорди в ладу і поза
ладом», «Літературна система означення звуків».
Учні працювали над

слуховим аналізом і показали навички співу з
особистим супроводом,
виконуючи твори Любарського, Клементі. Було
задіяно багато ігрових
форм
роботи,
мета
яких зробити предмет
«Сольфеджіо» цікавим і
доступним.
По другому питанню слухали викладачів
Профатілову С.І. і Берг
Г.Д.
Вони
розповіли,

як під гаслом «Творча
лабораторія» відбувалося
робота над збіркою, яка
поеднала в собі твори юних композиторів і
юних художників. Збірка
ексклюзивна і не має
аналогів серед ШЄВ. Прозвучали музичні твори у
виконання Профатілової
С.І. з коментарями до
малюнків, які зробила
Берг Г.Д.
Збірка створена з метою поповнення базі дидактичного матеріалу.

С 23 ноября началась
выставка работ учащихся МОКТ в территориальном центре Центрального района.
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ПАМ’ЯТКА
Профілактика гострих
респіраторних захворювань у дітей

•
Загартовуйте організм дитини та більш гуляйте з нею на свіжому повітрі.
•
Привчіть
дитину
завжди мити руки з милом
під проточною теплою водою перед уживання їжі та
після повернення з прогулянки.
•
Вживайте
всією
сім’єю
продукти,
що
містять багато вітамінів,
особливо вітамін С, зокрема фрукти, овочі, а також
свіжовичавлені соки.
•
Включайте до раціону продукти, що містять
фітонциди: часник, цибулю,
хрін, редьку, зелень тощо.
•
Частіше
провітрюйте
приміщення,
де
перебуває дитина, та проводьте щоденне вологе прибирання.
•
Користуйтеся одноразовими носовими хустинками для особистої гігієни.
Під час сезонного підйому
захворюваності на ГРВІ
•
Стежте за тим, щоб
дитина не контактувала з
хворими людьми, у яких лихоманка, озноб кашель, біль
у горлі, нежить тощо.
•
Не відвідуйте з дитиною місць масового скупчення людей, утримуйтесь
від відвідування заходів у
закритих приміщеннях.
•
Промивайте
носоглотку та ніс дитини.
Регулярно
промивання
очистить їх від шкідливих
мікроорганізмів, а також від
слизу та пилу.
•
Намагайтеся ізолювати хворого члена родини,
особливо від дитини.
•
Якщо ви вирішили
зробити дитині щеплення від
грипу, зважайте, що захисна
реакція організму виробиться лише через два тижні
після щеплення.

Перша
долікарська
допомога
дитині
за
підвищення температури
тіла

Температура тіла людини
підвищується
за
більшості
захворювань,
зокрема під час гострих
респіраторних
вірусних
інфекцій. Підвищення температури тіла активізує

обмінні процеси в організмі
та
функції
нервової,
ендокринної, імунної систем, зокрема збільшує
вироблення
антитіл,
інтерферону, стимулює нирковий кровообіг. Водночас
наслідки підвищення температури можуть бути небезпечними для здоров’я
дитини. Це пов’язано з високим ризиком прогресування
метаболічних порушень та
набряку мозку.
Тож якщо в дитини
підвищилась температура
тіла під час перебування в

них препаратів, оскільки
таке
підвищення
супроводжується активною
тепловіддачею через шкіру,
що
зменшує
небезпеку
перегріву організму.
Знижувати
температуру тіла дитини обов’язково
слід у таких випадках:
•
Підвищення температури тіла понад +38,50С;
•
Наявна
перинатальна енцефалопатія, зокрема розлад центральної
нервової системи;
•
Судоми;
•
Наявність у дитини

начальному закладі, педагогам слід дотримуватися
такого алгоритму дій:
Повідомити батьків про
підвищення
температури
тіла в дитині і попросити забрати її додому.
Ізолювати хвору дитину
від інших дітей.
Вирішити, чи є потреба
знижувати температуру тіла
дитини та в який спосіб.
•
Якщо шкіра дитини рожева, волога та гаряча на дотик, для посилення тепловіддачі потрібно
роздягнути дитину і обтерти водою кімнатної температури. У жодному разі
не можна обтирати спиртом або холодною водою,
оскільки внаслідок різкого
зниження температури тіла
відбувається спазм судин і
зменшення тепловіддачі.
•
Якщо
в
дитини за підвищення температури тіла є ознаки
токсикозу – слід дати їй
жарознижувальні
препарати. Лише комбінувати
їх прийом із уживанням
с уд и н о р о з ш и р ю в а л ь н и х
препаратів.
•
За
підвищення
температури
в
межах
+38,0…+38,50С без ознак
токсикозу
не
потрібно
давати
жарознижуваль-

вродженого пороку серця.
Давати дитині часто та
малими порціями тепле пиття.
Порадити
батькам
невідкладно звернутися за
консультацією до лікаря.
Попередити батьків про
шкоду самолікування та
ризик виникнення тяжких
захворювань – ангіни, скарлатини, дифтерії, менінгіту
тощо.
За різкого погіршення стану дитини слід повідомити
керівника навчального закладу та викликати швидку.

Информационная газета ШКОЛЫ ИСКУССТВ Основана
в 2016г. Тираж 100 экз. Лазерная печать. Обьем 1 лист
А4 (210 Х 297). Набор, верстка и печать выполнены в
редакции школы искусств. Редактор В.А. Чередниченко

Організація карантину
вдома

Сприйнятливість організму дитини до вірусних
інфекцій дуже висока. Вони
поширюються
повітрянокрапельним шляхом. Хворий чхає або кашляє – і в
повітря разом із краплями
слини або носового слизу
потрапляють віруси. Якщо
хтось із членів родини
захворів, потрібно вжити
всіх можливих заходів, аби
зменшити
концентрацію
вірусу в повітрі і обмежити потрапляння інфекції на
предмети побуту.
Для того щоб правильно
організувати карантин удома,
дотримуйтесь таких правил:
Ізолюйте хворого
Адрес: г.Мариуполь пр.Мира, 48
Сайт: artschool.ucoz.com
Электронная почта:
shkolais@ukr.net

Це дасть змогу уникнути
поширення хвороботворної
інфекції в помешканні. За
можливості виділіть хворому окрему кімнату. Без
особливої потреби іншим
членам сім’ї, а надто дітям, не
варто заходити до неї.
Провітрюйте приміщення
Систематично
провітрюйте помешкання, особливо часто – кімнату хворого. Така процедура значно
зменшить
концентрацію
вірусу в повітрі. Найліпше
провітрювати приміщення
3-4 рази на день по 20-30
хвилин.
Проводьте вологе прибирання
Оскільки в пилу вірус
швидко накопичується, завдяки вологому прибиранню можна зменшити його
концентрацію в кімнаті
хворого. Відповідно вона
зменшиться
в
усьому
помешканні.
Використовуйте окремий
посуд
Виділіть хворому окремий
набір посуду. Стежте, щоб
ніхто із членів сім’ї ним не
користувався. Систематично обробляйте цей посуд
окропом.
Виділіть хворому окремий рушник
У хворого має бути рушник, яким користуватиметься лише він. Рушник повинен
бути в кімнаті хворого, а не
у ванній кімнаті, якою користуються всі члени сім’ї.
Використовуйте одноразові хустинки
Користування одноразовими паперовими хустинками захистить інших членів
сім’ї від інфікування.
Надягайте
марлеву
пов’язку під час догляду за
хворим
Марлева пов’язка убезпечить потрапляння вірусів до
організму того, хто доглядає
за хворим. Змінювати марлеві
пов’язки необхідно щодня.
Пам’ятайте
про
інкубаційний період
Найнебезпечнішим
є
інкубаційний період хвороби
– коли ще немає симптомів
захворювання, а також 5-7-й
день хвороби. Ризик зараження інших людей зникає
лише тоді, коли у хворого
нормалізується температура тіла.
Контактные телефоны:
(0629)33-30-34 - Вахта
(0629)33-11-14 - Завучи
(0629)33-24-26 - Приемная

