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Юний конструктор

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИА ТЕМАТИЧНА ПРИРОДНИЧА ГАЗЕТА ДЛЯ РОЗУМНИКІВ І РОЗУМНИЦЬ

ТАТУ, ЗРОБiМО
ГОДiВНИЦЮ!
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Ли птахів- Дорогі мої птахи!

Як ви поживаєте?
Чом не любите зими?
І куди тікаєте?
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дизайн і верстка Карінє Мкртчян -Адамян

- Все добре в нас, Оксаночко,
Нам просто дуже голодно.
А ще, якщо поглянути,
То часто дуже холодно.
Ми хлібчика шукаємо,
Земелька снігом вкрилася.
А ми усе літаємо.
Куди пожива ділася?
- Не будьте ви такі сумні,
Бо ми вам допоможемо,
Ми годівницю зробимо
І хліба там положимо.
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Оксана Паляниця,
4 клас, школа “Джерельце”, м. Львів
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1. Щоб облаштувати годівницю (мал. 1), у дні 2–3-літрової пластикової пляш-

ки виріж ножицями (або ножем) отвір, відступивши на 15–20 см від стінок. У верхній частині на місці звуження повтори те саме.
2
Виготов планку (бажано з хвойного дерева) перерізом 25х15 мм, на
20 см довшу від пластикової заготовки, і 2 прутики завдовжки 7 см та товщиною 10 мм.
3 Прикріпи до планки прутики на відстані 5 см від її країв та пластикову
пляшку за допомогою цвяхів з великими головками.
4 Годівничку прикріпи до верхньої частини рами вікна за допомогою трьох шурупів (недокручених на 1 см) та розтяжок з мідного
дроту (щоб забезпечити нерухомість конструкції).
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На мал. 2. показано варіант кріплення пластикової пляшки до планки за

допомогою цвяшків та кольорової клейкої стрічки або кольорового капронового
шнура.
6 На мал. 3 показано варіант кріплення за допомогою дерев’яних планок або
прутиків.
7 На мал. 4, 5 показано годівнички у вигляді гірлянди, виготовленої з різнокольорових пластикових пляшок, скріплених кольоровим шнуром або
клейкою стрічкою. Розміщувати на деревах.
8 На мал. 6, 7, 8 зображені різнокольорові пластикові годівниці, оздобленікольоровими шнурами, стріхою (із соломи, прутиків).
9
На мал. 9, 10 показано спосіб з’єднання (склеювання) елементів у
двох’ярусній годівниці. Розміщувати на рамі вікна.
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Ідея номера – Мирослави Чорної,
учителя початкових класів Львівської школи №70 .
Малюнки та конструкція годівничок – художник Дарій Грабар.

