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Walentynki

Walentynki to coroczne święto zakochanych 
przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od Św. 
Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w 

Kościele Katolickim obchodzone jest również tego 
dnia.Zwyczajem w tym dniu jest wzajemne wręczanie 

sobie walentynkowych ozdobnych kartek - 
czerwonych, najczęściej w kształcie serca, 

opatrzonych walentynkowym wierszykiem a często i 
miłosnym wyznaniem. Jest to również okazja do 

obdarowywania się drobnymi  upominkami.
Symbolem Walentynek jest Czerwone Serce.

Źródło: wikipedia.pl

Dzień Kobiet

Międzynarodowy Dzień Kobiet od 
blisko wieku świętowany w dniu 8 

marca na stałe wpisał się do 
kalendarza dni świątecznych. Święto 
ustanowiono dla upamiętnienia walki 
kobiet o prawo do człowieczeństwa. 

Źródło: www.dzienkobiet.swieta.biz

W lutym... W lutym... 

....Wybralismy nowy Samorząd, Samorząd, a 
tworzą go: Izabela Kotus, 

Magdalena Kamieniarczyk, Maciej 
Lenarczyk. Będą wykonywać swoje 
obowiązki pod okiem Alicji Lorek

  

Turniej w kości - przez miesiąc luty trwały rozgrywki:
Oto wyniki: Oto wyniki: 1. Wojciech Marszałek-244 pkt, 2. Jerzy Kwita-1. Wojciech Marszałek-244 pkt, 2. Jerzy Kwita-
238 pkt, 238 pkt, 3. Marlena Frąckowiak-236 pkt3. Marlena Frąckowiak-236 pkt

http://www.dzienkobiet.swieta.biz/


Imprezy walentynkoweImprezy walentynkowe  – z okazji tego świeta 
uczestniczyliśmy w szeregu imprez z różnej dziedziny. . .

Zaczęło się na sportowo 14 lutego: w 
Zespole Szkół w Krobii pod okiem 

organizatorów - ŚDS w Chwałkowie i 
Stowarzyszenia Nasz Dom - rozegrały 

się walentynkowe zawody sportowe, w 
których uczestniczyła nasza 

reprezentacja: Marlena F., Asia Ż., Rafał 
M., Maciej N. Patryk. K. Impreza oprócz 

części sportowej, miała część taneczno rozrywkową.

W kolejnym dniu świętowaliśmy w 
naszym Ośrodku. Tradycyjnie 

otworzyliśmy skrzynkę walentynkową 
zapełnioną po brzegi życzeniami. Gdy 

wszyscy otrzymali swoją pocztę, w 
walentynkowym przedstawieniu wystąpił 
teatr Gaduła, a dzień zakończyły tańce do 

miłosnych przebojów.

16 lutego nasz ośrodkowy teatr Gaduła 
wystąpił na Przeglądzie Artystycznym 

pod hasłem "Miłość nie jedno ma imię" w 
Krzywiniu. Ich występ zatytuowany 

"Współczesna Balladyna"  opowiadał w 
humorystyczny sposób,oczywiście o 

miłości. 

21 lutego wybrańcy – osoby startujące w 
wyborach do samorządu – w nagrodę 

uczestniczyły w zabawie walentynkowej 
organizowanej przez Wtz w Piaskach. 

Magda, Majka, Iza, Maciej i Radek 
bawili się oglądając występy 

uczestników z Piasków, uczestnicząc w 
konkursach i szalejąc na parkiecie, 
gdzie królowały miłosne przeboje.

Niecodzienny gość - wizyta Pani Danuty 
Kożuchowskiej

W ostadni dzień stycznia gościliśmy 
w naszym ŚDS panią psycholog 

Dankę Kożuchowską, która 
pracowała z nami 8 lat. Odeszła na 
emeryturę na początku 2008 roku. 

Na początku powitaliśmy Ją bardzo 
ciepło, poczęstowaliśmy wypiekami 

pracowni kulinarnej, 
przedstawiliśmy  krótką inscenizację 

pt: O słonecznej Italii. Po naszym 
występie p. psycholog opowiadziała 
trochę o swoich podróżach , wspominaliśmy dawne czasy i 

wręczyliśmy p. Dance pamiątkowy album ze zdjęciami.



Marcowe plany.. 
W pracowni  plastycznej  będziemy wykonywać prace 
techniką collage, z  masy solnej oraz ze  styropianu. 

Uszyjemy  torbę na zakupy, wykonamy lampiony oraz 
przeprowadzimy pogadankę na temat sposobów wzywnia 

pomocy.

W pracowni kulinarnej podczas  instruktażu i 
przygotowania posiłków będziemy ćwiczyć zastosowanie 

sprzętu agd. Przygotujemy pizzę,  naleśniki,placek 
drożdżowy i zupę ogórkową – co wiąże się z treningiem 

mycia oczyszczania i krojenia warzyw. 

W pracowni komputerowej będziemy pracować w 
dokumencie tekstowym: ćwiczyć stosowanie polskich liter, 
przepisywanie tekstów, wyszukiwanie grafiki w internecie,

zapisywanie i wstawianie do dokumentu tekstowego. 
Zredagujemy kolejny numer gazetki. Mniej zaawansowani 

poprzez oglądanie bajek i filmów edukacyjnych będą 
ćwiczyć zapamiętywanie informacji.

W muzycznej zajmiemy się przygotowaniem muzyki do 
występu z okazji Dnia Kobiet. Następnie nauczymy się 

piosenki "Miasto budzi się". Przeprowadzimy pogadankę o 
muzyce a capella – zdefiniujemy i podamy przykłady. 

Będziemy wykonywać ćwiczenia rytmiczne do wybranych 
melodii.

Na zajęciach pracowni biblioterapii i teatralnej zajmiemy 
się przede wszystkim przygotowaniami do występu 

chłopaków z okazji Dnia 
Kobiet: przygotujemy upominki, występ artystyczny oraz 
całą oprawę. Na powitanie wiosny tradycyjnie urządzimy 
podchody, będziemy czytać wiersze o tematyce wiosennej, 
zwiedzimy kolejną wystawę w Muzeum. Wybierzemy się 
też z wizytą do Urzędu Pocztowego by z bliska poznać 
pracę urzędników oraz w ramach treningu wysłać list.

W ramach zajęć rehabilitacji rozegramy turniej w darta. 
Będziemy doskonalić motorykę małą, precyzję , zreczność 

za pomocą odpowiednich  ćwiczeń na tablicach 
manualnych. Przeprowadzimy zajęcia ruchowe na świeżym 

powietrzu oraz poćwiczymy przy muzyce.

2 marca w piątek spotkaliśmy się z panią Haliną 
Radoła, by wysłuchać 

ciekawostek o Brazylii. Pani 
Halina Radoła jest  na co dzień 

pracownikiem w Bibliotece 
Publicznej w Gostyniu. 

Usłyszeliśmy ciekawe opowieści o 
jej pobycie w Brazylii,innej 

kulturze, obyczajach, potrawach 
kulinarnych, obejrzeliśmy 

najciekawsze zdjęcia z tej podróży. 
Zadaliśmy też kilka pytań na które Pani chętnie i obszernie 

odpowiedziała. Potem był słodki poczęstunek  i dalsze 
opowieści. W podziekowaniu za wizytę wręczyliśmy mały 

upominek pani Halinie i mamy nadzieje że to nie było 
nasze ostanie spotkanie.



Nasza praca w obiektywie
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