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WARSZTATY CERAMICZNE
Naszych uczestników odwiedziła

pani Ania

-

wolontariuszka

.

Tematem

przewodnim prowadzonych przez

nią warsztatów były czasy

,

kiedy ludzie

nie korzystali z maszyn i innych

udogodnień

.

Uczestnicy zobaczyli

jak wyglądały proste narzędzia

Niezaprzeczalną atrakcją była mo

.

żliwość

ulepienia własnego kubka z gliny

i posłuchanie opowieści pani Ani

.

ŚWIAT ROBOTÓW

Pa

ździernikowe

zajęcia

zorganizowanej aktywności
w środowisku dotyczyły świata
robotów i innych maszyn

.

Mówiliśmy o nowoczesnych
urządzeniach jakie nas otaczają

,

posłuchaliśmy fragmentu

"Bajek

robotów

"

Stanisława Lema

obejrzeliśmy wystawę ilustracji
do jego opowiadań
i stworzyliśmy makietę
przedstawiającą świat

"blaszanych

postaci

".

Zobaczcie jak pracowaliśmy
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JĘZYK ANGIELSKI
Podczas warsztatów językowych
dowiadujemy się w jaki sposób lepiej
zapamiętywać informacje
słuchamy

,

.

Kiedy

wymawiamy i zapisujemy

dane słowo mamy pewność

że

,

pozostanie w pamięci na dłu

żej.

Na zajęciach wykonujemy dodatkowo
ró

żne

ćwiczenia

:

przepisujemy wyrazy

uzupełniamy brakujące litery
je z rozsypanki literowej
mo

żemy

zauwa

żyć

.

,

,

układamy

Dzięki temu

efekty naszej pracy

.
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ROZMOWA REKRUTACYJNA
Podczas zajęć w pracowni
rehabilitacji zawodowej
podjęliśmy temat rozmowy
rekrutacyjnej
Staraliśmy się znale
na pytanie

,

źć

.

odpowied

ź

jak dobrze do takiej

rozmowy przygotować się oraz
jak wpłynąć na redukcję stresu

.

A Wy co jeszcze dopisalibyście
do naszej listy

?

CO SIĘ KROI
W PRACOWNI?
Nasze imiona wyszyte
własnoręcznie podczas zajęć
w pracowni rękodzielniczej
Du

żo

.

precyzji i cierpliwości

wymagała od nas ta praca
ale efekt końcowy bardzo
satysfakcjonujący
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W SŁUŻEWSKIM DOMU KULTURY
21.10

odwiedziliśmy Słu

żewski

Pani Dominika pokazała nam
fauny i flory jest mo
w mieście
jakie mo

.

Dom Kultury

, że

żliwe

bogate
tak

.

życie

że

Opowiadała nam o zwierzętach

żna

dostrzec w okolicy domu kultury

oraz pokazała ogródek wypełniony
roślinnością

.

Dziękujemy za świetne zajęcia

!

Po powrocie do ośrodka wypiliśmy herbatę
z miodem ze słu

żewskiego

i rozwiązaliśmy krzy
Jak myślicie

,

pszczelarium

żówkę.

jak brzmi hasło

?
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