
PRZYGOTOWANIA DO KIERMASZU
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kiermaszu

Świątecznym, który odbędzie się 1 - 10 grudnia. 

 

Ostatnim projektem, który realizowaliśmy było

własnoręczne malowanie świątecznych kartek,

skomponowanie zimowej herbaty, wykonanie ozdób

choinkowych, uszycie woreczków prezentowych,

wykonanie świeczek sojowych i wiele innych 

z pełnym zaangażowaniem przygotowanych

prezentów...

 które mogą zrobić coś dobrego! 

 

Będzie nam ogromnie miło, jeśli zechcecie docenić

wysiłek włożony w przygotowanie świątecznych 

(i nie tylko) produktów. Pozostawione cegiełki

wesprą funkcjonowanie Ośrodka Dziennego Pobytu 

i Rehabil itacji Społecznej Osób 

z Niepełnosprawnością. 
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Biuletyn Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością
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CZAS ZADUMY

Jesienią z nostalgią
wspominamy bliskich, których

nie ma wśród nas. 
Aby przystroić ich groby, 

w ten czas zadumy,
przygotowaliśmy stroiki 

w ramach pracowni
rękodzielniczej. Sami zobaczcie

efekt naszej pracy! 
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Piątego l istopada gościl iśmy
w Teatrze 21. Mieliśmy

okazję zobaczyć spektakl 
pt. "Śmiertelnie trudna gra".
Zapraszamy do zapoznania

się z opisem sztuki.  
 
 

ŚMIERTELNIE TRUDNA GRA

"Kim jesteś i dlaczego się za mną skradasz? –

zapytała Gęś. Miło, że mnie zauważyłaś 

– powiedziała Śmierć. 

– Jestem przy tobie od twoich narodzin, 

tak na wszelki wypadek. Gąska Klementyna

pewnego dnia spotyka Śmierć. Na ten widok

dostaje gęsiej skórki, ale nie ucieka, 

nie krzyczy. Zresztą Śmierć wygląda inaczej, 

niż spodziewała się Klementyna: nie trzyma

w ręku kosy, nie jest ani stara, ani brzydka,

lubi spacerować 

i rozmawiać o słodyczach. Między dwiema

bohaterkami rodzi się relacja, poznają 

się coraz lepiej i głębiej."
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DEKORACJE  HALOWEENOWE
Tak prezentują się nasze halloweenowe
dekoracje - papierowe dynie. Prosta 
i łatwa do wykonania rzecz, pięknie 
 prezentowała się jako ozdoba w sali
plastycznej! Oczywistą dekoracją 
na naszej imprezie były lampiony.
Wykonaliśmy je ze słoików. Wystarczyło
pomalować je pomarańczową farbą 
do malowania na szkle i włożyć 
do środka małą świeczkę. 
Kosztowało nas to niedużo pracy, 
a efekt jest super!
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W ramach działalności
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

prowadzona jest Galeria 
za Bramą, charytatywny sklep, 
na którego rzecz przekazujemy

prace. Podczas zajęć 
w pracowni komputerowej mieliśmy

okazję odwiedzić stronę
internetową, zobaczyć produkty

galerii oraz ich ceny. 
 
 

 
 

GALERIA ZA BRAMĄ

Każdy z nas wybrał projekt, który podoba mu się najbardziej. Państwa 
także zapraszamy do odwiedzenia https://www.galeriazabrama.pl/

 

https://www.galeriazabrama.pl/?fbclid=IwAR0wo5tRm0otHOzXJRspw-4kLUyp1hJyf5qDWm-7JE__YH0HnIPSln35FmE

