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Biuletyn Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością

Nasze ostatnie zajęcia
plastyczne to obserwacja
i rysunek. Patrzyliśmy na

swoje twarze,
opisywaliśmy je 

i uczyliśmy się rysować
oczy. Wymagało to dużo
cierpliwości od naszych

uczestników.
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MUZEUM DRUKARSTWA

Podczas ostatnich zajęć z aktywności 
w środowisku odwiedzil iśmy Muzeum
Drukarstwa. Poznaliśmy ki lka nowych

terminów z zakresu tworzenia dawnych
ksiąg, zobaczyliśmy jedną z nich,
mieliśmy możliwość obejrzenia 

i dotknięcia przyborów piśmienniczych.
Ważną częścią zajęć było wykonywanie

ozdobnej ramki, czyli bordiury oraz
inicjału. W ośrodku czekała nas druga
część pracy praktycznej. Wykonaliśmy

ćwiczenia kaligraficzne, które
wymagały precyzji i  cierpliwości. 

 

https://www.facebook.com/Muzeum-Drukarstwa-220795951818366/?__cft__[0]=AZWjc3Hp3kAo26mYZjDWwhXlfB1y4lHUpwRVRRlam5-miOzt4Yjv4fso6mEuV8iM86lkn5rH-NvG2X4_R5NqAUgMBurOwI8IfUZn0o3lgm16nr01zacTuTLz6ptw7ROKTrodw4t32l8MPButixpgmeX-qN_CFIkNGLZrZ1QWl_yGr_BSwpr8479kqtMKF4JXJDc&__tn__=kK-R
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WYSTAWA OPAKOWAŃ

 Podczas wycieczki do Muzeum Drukarstwa mieliśmy
możliwość zwiedzić wystawę dawnych opakowań różnych

produktów. Porównaliśmy je z tymi dzisiejszymi,
powiedzieliśmy sobie o różnicach. A Wam, które się podobają

się bardziej, te obecne, czy sprzed ki lkudziesięciu lat?
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DOKARMIANIE PTAKÓW
Jak mądrze dokarmiać ptaki?

Odpowiedź na to pytanie uzyskaliśmy
podczas zajęć w Pracowni

Multimedialnej czytając ciekawą
ulotkę. Postanowil iśmy zapisać

najważniejsze informacje w
programie Microsoft Word,

wydrukować i podzielić się nimi 
z kolegami i koleżankami z ośrodka.

Każdy z nas według własnego
pomysłu pokolorował ptaki.

Zobaczcie efekty naszej pracy! 
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Pewnego razu na zajęciach
w pracowni

przypomnieliśmy sobie
podstawowe zasady savoir

vivre. Podzieli l iśmy
zachowania na te które są

akceptowalne i na te,
które nie są akceptowalne

w naszym ośrodku.
 
 
 

SAVOIR VIVRE

Miłość - to temat zajęć które
przeprowadziły dla nas panie

praktykantki.
Rozmawialiśmy, oglądaliśmy

filmiki, rysowaliśmy, a niektórzy 
z nas wzięli udział w ćwiczeniach

w parach.
To były bardzo ciekawe zajęcia.

Czekamy na kolejne!
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