
Harmonogram zajęć integracyjno – artystycznych  

(styczeń – marzec 2015 przygotowanych w Domu Pomocy Społecznej w Gniewie) 

 

Spotkania odbywają się w każdą środę w godz. 11:00 – 13:00 w świetlicy DPS. 

Prosimy dzwonić przy bramce i czekać, aż furtka otworzy się sama. Zachęcamy do wejścia od 

strony tarasu. 

Serdecznie zapraszamy w gościnne progi naszego Domu. 

 

Data Tematyka spotkania 

7 styczeń Spotkanie noworoczne „…śpiewajcie aniołowie” – wspólne kolędowanie 

w kaplicy DPS (potem spotkanie przy kawie w świetlicy) 

14 styczeń Eko - manufaktura: biżuteria z odzysku (bransoletki ze starych korali, 

wisiorki, broszki ze skóry, z włóczki … na agrafce) 

21 styczeń „Babcie, babki, babeczki … czyli do tańca i do różańca” – wesołe 

świętowanie i relaksowanie śmiechem. 

28 styczeń 
Karnawałowe pląsy z zespołem Kontakt – Bit pt. „Gdzie się podziały 

tamte prywatki?” (mile widziane dowcipne przebrania, dobre humory i coś 

do chrupania…) 

4 luty 
Eko – manufaktura: makówki na każdą porę roku (kawałki tkanin, np. ze 

starej bluzki, włóczka lub cienki sznurek, odrobina sypkiego maku, kijki, 

np. witki z wierzby) 

11 luty 
Własnoręczne wykonanie lotosów z papierowych serwetek dwu lub 

trójwarstwowych. Wymiana doświadczeń w temacie nakrywania i 

dekorowania stołu na różne okazje. 

18 luty 
Eko – manufaktura: wiklina ze starych gazet (przygotowanie materiału do 

robótek, czyli zwijanie papieru na szaszłykowym kijku i usztywnianie 

drucikiem). Kwiatek na oknie na miły początek. 

25 luty Papierowa wiklina – ciąg dalszy. Wyplatanie koszyczków i nie tylko. 

4 marzec Eko – manufaktura: baranki, kurki i zajączki na zawieszce lub na patyku 

(ze sznurka, tektury lub włóczki) 

18 marzec Wykonanie kartek z życzeniami na Wielkanocne święta (wykorzystanie 

starych kartek, tzw. wydzieranka oraz inne techniki, np. rysowanie kolaż) 

25 marzec Montowanie bibułkowych kwiatków na Palmową Niedzielę (kolorowa 

krepa, nożyczki, nitka, klej, grubszy patyk, różne wstążeczki lub tasiemki) 

Uwaga 

Powyższe pomysły to efekt wspólnych uzgodnień Słuchaczek GUTW z 

reprezentantami DPS w Gniewie. Grupa jest otwarta na nowe pomysły i w 

razie potrzeby gotowa na korekty w planie zajęć. 

Przybory i materiały niezbędne do w/w robótek określa się na bieżąco. 

Niezwykle pomocny jest podstawowy ZESTAW PODRĘCZNY czyli: 

nożyczki, coś do pisania, klej oraz mała klejarka termiczna) 

Dodatkowe 

informacje 
Mariola Plath – tel. komórkowy 609 787 896 lub 58 535 22 44 wew. 24 

 

Kliknij, aby powiększyć 


