
Harmonogram spotkań integracyjnych Gniewskiego Uniwersytetu III Wieku                                                        
z Domem Pomocy Społecznej w Gniewie (piątek. godz. 11,00-13,00) 

Termin Temat Sposób realizacji 

5.10 
Spotkanie organizacyjne Ustalenie planu działania na I półrocze 

 

12.10 Święto Ziemniaka Ognisko w parku 
 

19.10. Odkrywanie orzecha włoskiego i 
ciekawostek z nim związanych 

Łupanie, gadanie i pakowanie 

26.10 

Komponowanie stroików 
nagrobnych 

Można przynieść niepotrzebne doniczki, donice, 
sztuczne kwiaty, liście i gałązki ozdobne oraz wszelakie 

wstążki 
 

02.11 

Zaduszki ku pamięci… 
Ś.p. Wioletta Willas i wspomnień 

czas 

Mile widziane nastrojowe wiersze, utwory o jesieni oraz 
fragmenty z życiorysu artystki. Po spotkaniu – spacer na 

cmentarz i zapalenie zniczy na grobach zmarłych 
mieszkańców DPS 

 

09.11 

Nowe życie starych rzeczy Odnawianie drewnianych przyborów kuchennych 
(chlebaki, deski do krojenia, wałki do ciasta, łyżki, 

tłuczki, młynki itd.) 
Ramki do zdjęć, szkatułki, pojemniki oraz wszelkie 
rzeczy, które warto odnowić poprzez malowanie, 

zdobienie i lakierowanie. 
Potrzebne będą: kawałek ściernego papieru, resztki farb 

ściennych, lakier wodny, pędzel grubszy i cieńszy oraz 
serwetki dekoracyjne. 

 

16.11 

Kontynuacja prac manualnych 
plus nowa propozycja – 

Zmienianie zwykłych świec i 
świeczek w … piękne 

Przydadzą się: gładkie, większe lub mniejsze świece, 
serwetki dekoracyjne, przeróżne drobne koraliki, 

cekiny, ozdobne pasmanterie itp. 

23.11 

Przygotowanie aniołków, bombek 
oraz kartek świątecznych 

Przydadzą się styropianowe kule, stare kalendarze i 
kartki świąteczne, klej Magik lub „pistolet” do kleju na 
ciepło, serwetki dekoracyjne, brokat, różne błyskotki 

np. ze starej biżuterii oraz nożyczki i lakier wodny 
 

30.11 

Potańcówka andrzejkowa i loteria 
fantowa 

Każdy przynosi dobry humor i chęć do zabawy, a ponad 
to: jakieś fanty czyli rzeczy na wydanie, np. korale, 
apaszki, domowe ozdoby, dekoracje oraz wszelkie 

gadżety, które mogą jeszcze kogoś ucieszyć 

07.12 

Pierwsza próba sceniczna jasełek 
w ramach DUET-u, czyli 

Depeesowsko – Uniwersyteckiej 
Grupy Teatralnej 

Przydział tekstów i zadań związanych z organizacją 
przedstawienia, ćwiczenie kolęd oraz przygotowanie 

zaproszeń 

14.12 

Druga próba jasełek Dopracowanie strojów, scenografii oraz dekoracji 
świetlicy. Grupa cukiernicza przygotowuje świąteczne 

pierniki 
 

21.12 
Próba generalna i występ dla 
słuchaczy Gniewskiego UTW 

Jasełka oraz spotkanie opłatkowe, wspólne 
kolędowanie 

 



 


