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Biuletyn Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością

 Podczas zorganizowanej
aktywności w środowisku

odwiedzil iśmy Muzeum Warszawskiej
Pragi. Obejrzeliśmy tam wystawę
zabawek i projektów autorstwa
Edwarda Manitiusa. Uczestnicy

dowiedzieli się jak wygląda proces
twórczy - 

od inspiracji przez pomysł i szkice,
aż do wykonania gotowego

produktu. Nauczyli się także nowych
słów, którymi charakteryzowały się

prace artysty - 
"nowatorstwo" i "estetyka".
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ŚWIĄTECZNE DEKORACJE 

Pracowania rękodzielnicza pozwala
ćwiczyć wiedzę techniczną 

i umiejętności manualne, które często
przydają się w podejmowanej pracy

zarobkowej.
Jak co roku dzięki tej pracowni 

w Ośrodku zagościł świąteczny nastój. 
Uczestnicy wraz z instruktorką wykonali
stroiki, współgrające zawieszki i ozdoby

które udekorowały nasza Wigil ię. 
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NOWY ROK
Rozpoczął się 2022 rok.

Jaki on będzie?
Co planujemy?

O czym marzymy?
Nad tym zastanawialiśmy się

podczas zajęć psychologicznych.
Nasze myśli zapisaliśmy 

i zi lustrowaliśmy na plakacie.
Jesteśmy pełni nadziei na wiele

pięknych chwil . Wierzymy 
w spełnienie naszych celów. 
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OBSERWACJA SAMOLOTÓW

W nawiązaniu do ostatnich zajęć, gdzie wypisywaliśmy
pomysły dotyczące czego pragniemy 

w nowym roku, postanowiliśmy zbliżyć się do naszych marzeń.
Wielu z nas marzy o podróżach, a najchętniej tych dalekich.

Ten czas nie jest najlepszym na przemieszczanie się 
za granicę… Pozostało nam oglądanie samolotów i

oczekiwanie na lepsze czasy, wolne od pandemii.
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Podczas zajęć l iterackich
kontynuujemy czytanie książki

„Małe Kobietki” Louisy May Alcott. 
W trakcie lektury poszerzamy

zasób słów, poznajemy znaczenie
metafor, a przede wszystkim
zgłębiamy ciekawą historię

czterech sióstr. 
Ostatnim razem przyjrzeliśmy się
bliżej szkicom zamieszczonym w

książce. Wykonaliśmy także
autorskie i lustracje na podstawie

przeczytanego rozdziału.
 
 
 

MAŁE KOBIETKI


