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Biuletyn Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością

Z życia O rodka
Arcydzieła w pracowni
Plastycznej
W pracowni plastycznej pracowaliśmy ostatnio nad
portretami w stylu Pabla Picasso. Na początku
obejrzeliśmy film ukazujący proces tworzenia prac
przez artystę, a także go omawialiśmy. Następnie
wykonaliśmy ćwiczenie, podczas którego rysowaliśmy
portret z zamkniętymi oczami- dzięki temu
otrzymaliśmy abstrakcyjne rysunki w kubistycznym stylu.
Na koniec zajęć świadomie stworzyliśmy „dziwaczne
twarze”, staraliśmy się jak najbardziej zbliżyć do stylu
bohatera naszych zajęć- Pabla Picasso. Jedno z naszych
dzieł cieszyło się takim uznaniem, że zdobi teraz
mieszkanie swojej nowej właścicielki.

Język Angielski
Ostatnio zadaniem na warsztatach
językowych było ułożenie liter w słowach
tak, aby były one zapisane w prawidłowy
sposób. Musieliśmy być bardzo czujni
przy tym ćwiczeniu, żeby nie zgubić
żadnej litery i zachować ich
właściwą kolejność. W ten sposób
ćwiczyliśmy właściwy zapis ostatnio
poznanych słów.

Ogłoszenie PFRON
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych wydłuża terminy na
składanie wniosków i realizację programu
„Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi” w Module III oraz Module IV.
Wnioski o dofinansowanie dla osób
niepełnosprawnych za okres zawieszenia
działalności placówek i ośrodków (w naszym
przypadku za marzec, kwiecień i maj
w ramach Modułu III można składać do 15
października. Więcej informacji na stronie
PFRON-u w zakładce AKTUALNOŚCI.

PGD na zakupach
Ważnym elementem zajęć w Pracowni
Gospodarstwa Domowego jest regularne
robienie zakupów. Uczymy się wykonywać
takie czynności jak sporządzanie
listy potrzebnych produktów, zapamiętanie
ich, wybranie odpowiednich
przedmiotów z półek sklepowych. Nasza pani
instruktor przeprowadza z nami również
trening ekonomiczny - dowiadujemy się, ile
kosztują
potrzebne produkty i ile powinniśmy otrzymać
reszty przy kasie. Zakupy w
czasie pracowni są również okazją do
przespacerowania się pomiędzy
zajęciami w Ośrodku. W taką pogodę jak dziś
to sama przyjemność!

Wieżowce
Podczas ostatniej zorganizowanej aktywności w
środowisku nasze oczy skierowane były w górę i nie, nie obserwowaliśmy chmur, chociaż było
do nich blisko. Poznawaliśmy warszawskie
wieżowce. Dowiedzieliśmy się m.in., który
wysokościowiec był pierwszy, który dzierży
miano najwyższego od ponad 65 lat i jak Polska
wypada pod tym względem na tle świata. Na
koniec zawody - podzieliliśmy się na grupy i
sprawdziliśmy, która zbuduje najwyższą
konstrukcję przy użyciu wykałaczek, taśmy i
sznurka. Ciekawe, czy nasze "modele"
wieżowców miałyby szansę na realizację?
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