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Biuletyn Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością

Z ŻYCIA O RODKA
ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI
AUTYZMU
Z okazji Światowego Dnia Świadomości
Autyzmu
Społeczność naszego Ośrodka

życzy

wszystkim autystykom
wielu przyjaciół

,

mało niespodzianek
i dalszego rozwijania swoich pasji

!

POMOCE
EDUKACYJNE
Pan Marcin i pan Paweł własnoręcznie
stworzyli grę Memory
taśmę

,

!

Najpierw naklejali

która rozgranicza dwa kolory

następnie pomalowali drewniane krą
farbami akrylowymi

,

.

Na pewno

wykorzystamy je na zajęciach

!

żki

a na koniec spryskali

je lakierem bezbarwnym

plastycznych

,

... ABY NAM SIĘ LEPIEJ PRACOWAŁO
Kolejne zmiany w naszym Ośrodku
W ostatnim czasie na du
rolety

żej

!

sali zostały zamontowane nowe

.

Osłonią nas od południowego słońca
będzie nam chłodniej

-

przyjemniej pracowało

,

więc w okresie letnim

tym samym będzie nam się

.

Dodatkowo zakupiliśmy nowe sprzęty takie jak zmywarka
pralka i komputery

.

,

Dzięki nim będziemy mogli wykonywać

treningi w jeszcze przyjemniejszy sposób

.

KOMUNIKACJA NA
ODLEGŁOŚĆ
Mimo i

ż

komputery i smartfony są

wszechobecne to dalej istnieją sytuacje

,

w

których dostęp do nich nie jest taki łatwy
Czasem komputer mo
członka rodziny

,

np

.

że

być zajęty przez

do lekcji czy pracy

czasem mo
Uczestnicy

,

.

że

,

a

się popsuć

.

którzy mają takie problemy mogą

liczyć na naszą pomoc i skorzystać z
komputerów w Ośrodku
Zajęcia online nie tylko rozwijają
sprawiają du
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żo

,

ale te

.

ż

radości

.

PRACA I ZABAWA!
Nasi uczestnicy uwielbiają rozwijać
się na ró

żnych

płaszczyznach

.

Jedni

uwielbiają treningi porządkowe
kulinarne

,

a inni lubią wytę

żać

,

inni

umysł

.

Wszyscy jednak kochają łączyć
pracę z zabawą

.

Atrakcyjne zajęcia

oraz ciekawe pomoce naukowe to
podstawa

!

Pan Sebastian sprawdza swoje
umiejętności kulinarne
testuje mo

,

a pan Paweł

żliwości

pomocy

edukacyjnych wykonanych z pomocą
pana Marcina
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.

