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Pruchna, ul.
Główna 52

0  4  .  10  .21 poniedziałek 08  00   - 13  00   - zajęcia prowadzone przez animatora P. Agnieszka Gorgól i opiekuna Klubu P. Alicję Przemyk:
        Tańce integracyjne. Drzewo potrzeb. Zabawy edukacyjne: Obiad; Buty; Wieża.
        Naturalne dekoracje z drewna – projektujemy i aranżujemy. Praca z klejem na gorąco i farbami. 

0  6  .  10  .21 środa   08   00   -  13   00   -  prowadzenie spotkania przez opiekuna (tematyczne spotkania przy kawie,  wspólne gry planszowe),
                            08   00   - 12   00   -       Zajęcia komputerowe – prowadzący  Tomasz Mrozek            

  11.10.21 poniedziałek  08 00 -11 00 -  zajęcia prowadzone przez psychologa – prowadzący  Szczepan Spis                                
08 00 - 13 00 - prowadzenie spotkania przez opiekuna  - Pani Alicja Przemyk - (tematyczne spotkania przy kawie,  wspólne gry)

13  .  10  .  21 środa   0  8  00   - 13  00   - zajęcia prowadzone przez animatora P. Agnieszka Gorgól i opiekuna Klubu P. Alicję Przemyk:
       Wieniec na Wszystkich Świętych – aranżacja formy przestrzennej.
        Seksapil, to nasza broń kobieca – wiążemy chusty i szale.
        Wspólny śpiew lekiem na wszystko (wspólne śpiewanie).

18  .  10  .21 poniedziałek     08  00   - 13  00   - zajęcia prowadzone przez animatora P. Agnieszka Gorgól i opiekuna Klubu P. Alicję Przemyk:  
Inspiracje z szyszek świerkowych – malowanie farbami akrylowymi, klejenie klejem na gorąco.

         Muzyka lekiem na wszystko (słuchanie ulubionej muzyki).
        Tańce integracyjne.    
20  .  10  .21 środa 0     09   00   – 11   00         -    zajęcia aktywizacji fizycznej  - prowadząca  Marcelina Barchańska                                    

08   00   - 13   00     - prowadzenie spotkania przez opiekuna  - Pani Alicja Przemyk - (tematyczne spotkania przy kawie,  wspólne gry)

25  .  10  .21 środa         09   00  - 1  1  00      -   zajęcia aktywizacji fizycznej  - prowadząca  Marcelina Barchańska                                       
08   00   - 13   00     - prowadzenie spotkania przez opiekuna  - Pani Alicja Przemyk - (tematyczne spotkania przy kawie,  wspólne gry)

27  .  10  .21 środa     0  8   00   – 13   00     - zajęcia prowadzone przez animatora P. Agnieszka Gorgól i opiekuna Klubu P. Alicję Przemyk:
  Zdrowie na talerzu – soki naturalne oraz kostki lodu, które rozgrzewają.

       Drzewo z Krainy Wyobraźni – zajęcia plastyczne, interdyscyplinarne, praca z fakturą, rozwój kreatywności

29.10.21 spotkanie w MGOK w Strumieniu – wszystkie kluby – poradnictwo prawne i dietetyczne od 9.00 do 1100 ,   od 1120 do 1230  program artystyczny
przedstawiony przez MGOK,  12.10.21 – wyjazd do teatru – Bielsko-Biała - sztuka „Pół żartem pół sercem” o godz. 19.00
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