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Sonda „Ulubione polskie słowo” zainauguruje tegoroczną
odsłonę akcji „Mów po polsku”
Każdy ma takie słowo, które miło mu się kojarzy albo zachwyca swym brzmieniem - z takim
założeniem wyjdą na ulice Opola organizatorzy sondy, która w najbliższą środę (09.05) odbędzie
się w ramach inauguracji akcji popularyzującej poprawną polszczyznę „Mów po polsku”.
<span style="font-weight: bold;"><img class="image borderefx1 right" style=" width:50%;
float:right; margin:10px 0 10px 20px;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2018/236125/2018-05-07_1525694977.jpg" alt="Galeria
ulubionych słów opolan i inne akcje w ramach „Mów po polsku”" title="Galeria ulubionych słów
opolan i inne akcje w ramach „Mów po polsku”" />Sonda</span><br /> <br /> Organizatorzy w
samo południe wyruszą spod Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, przejdą ulicami miasta i
zadadzą przechodniom pytanie: „Jakie jest Twoje ulubione polskie słowo?”. Uzyskane odpowiedzi
zapiszą na specjalnie przygotowanych komiksowych dymkach, by uwiecznić to później na
fotografiach. Tak powstanie galeria ulubionych słów opolan. Komiksowe dymki na wystawie
zawisną m.in. w holu biblioteki. <br /> <span style="font-weight: bold;"><br /> Warsztaty dla
dzieci</span><br /> <br /> W ramach akcji „Mów po polsku” zaplanowano także warsztaty
logopedyczne dla dzieci i rodziców. <br /> <br /> Zabawy logopedyczne odbędą się w najbliższą
sobotę (12.05) w sali konferencyjnej MBP przy ul. Minorytów 4. Poprowadzi je logopeda Beata
Sobera Baron. Warsztatom przyglądać się będą członkowie Teatru Improwizacji „To Mało
Powiedziane”, którzy po zajęciach zachęcą dzieci do wspólnej improwizowanej zabawy opartej o
to, czego wcześniej się nauczyły. Początek o godz. 14:00. <br /> <br /> <img class="image
borderefx1 right" style=" width:50%; float:right; margin:10px 0 10px 20px;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2018/236125/2018-05-08_1525768574.jpg" alt="Akcja „Mów
po polsku” odbywa się w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do
ulubionych”" title="Akcja „Mów po polsku” odbywa się w ramach programu Narodowego Centrum
Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”" />Na warsztaty obowiązują zapisy do czwartku (10.05)
w Wypożyczalni dla Dzieci-Pokój Bajek Miejskiej Biblioteki Publicznej, tel. 77 454 80 30 w. 201.<br
/> <br /> <p style="margin-top:0cm;text-align:justify;background:white"><span
style="font-weight: bold;">Harmonogram pozostałych wydarzeń</span>:</p> <ul>
<li>spotkanie z dr Julią Legomską nt. języka mediów (14 czerwca)</li> <li>konkurs literacki dla
młodzieży (czerwiec-wrzesień)</li> <li>instalacja multimedialna nt. języka młodzieżowego
(lipiec)</li> <li>konkurs etymologiczny na Instagramie (lipiec)</li> <li>spotkanie z prof. dr hab.
Markiem Łazińskim nt. języka młodzieżowego (10 września)</li> <li>spotkanie z dr Agatą Hącią i
quiz dla dorosłych (26 września)</li> <li>spotkanie z red. Martą Kielczyk i prezentacja książki
„Wpadki. Grzechy językowe w mediach” (3 października)</li> </ul> Akcja „Mów po polsku”
odbywa się w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.
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