
Program:



1. Jak przygotować przetwory na zimę? Jak zmieścić dynię w słoiku?

2. Obserwowanie roślin i ziół uprawianych w ogrodzie.

3. Rozpoznawanie i zbiór owoców, warzyw i ziół. Zastosowanie darów natury w kuchni 

     domowej.

4. Warsztat z elementami TUS/ zajęcia terapeutyczne „Owocowy sad”/

5. Warsztaty z elementami arteterapii i decoupage /składanie serwetek na stół oraz

     tworzenie dekoracji,

6. Muzykoterapia, słuchanie muzyki klasycznej. 

    Zapoznanie się z dziedzictwem cywilizacyjnym Europy

7. Zajęcia kulinarne: Przygotowywanie zupy jesiennej lub przygotowanie przetworów na zimę

8. Warsztaty dla dziewczynek z elementami Savoir vivre- zastawianie i nakrywanie do stołu.

9. Warsztaty dla chłopców z elementami survivalu- przygotowanie przez chłopców ogniska,

    ognisko - pieczenie kiełbasek i ziemniaków.

„Dom pachnący miłością- jak być 
opiekunem domowego ogniska”

Cele MEiN: Wychowanie do życia w rodzinie; Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 
zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie; ugruntowanie cech niewieścich, wzmacnianie 
męskości, wzmocnienie edukacji ekologicznej i rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko 
naturalne; poznawanie polskiej kultury, zapoznanie się z dziedzictwem cywilizacyjnym Europy;



Cele terapeutyczne: kształtowanie pozytywnej atmosfery podczas zajęć, budowanie pozytywnych 
relacji między uczestnikami. trenowanie umiejętności czekania na swoją kolej, kształtowanie 
kompetencji miękkich, wzmacnianie tożsamości, muzykoterapia,


Podczas zajęć, możliwość rozmowy z psychologiem, dająca doświadczenie wsparcia



Czas trwania warsztatów: 4 godziny 

Koszt: 45 zł/ osoba, opiekunowie- bezpłatnie




Program:



1. Spacer terapeutyczny z alpakami z pogadanką edukacyjną dotyczącą życia 

     i roli alpak w życiu człowieka,

2. Karmienie Alpak i Osiołków.

3. Edukacja z zakresu karmienia dzikich zwierząt.

4. Dzieci przygotowują pokarm dla zwierząt: siano, ziarna, smakołyki dla sikorek itp.

5. Budowanie z drewna karmnika dla ptaków

6. Gra terenowa „Wyścig po Alpacze runo”

7. Warsztaty arteterapii- wyklejanie Alpak

8. Wspólne ognisko z pogadanką z psychologiem - pieczenie kiełbasek i ziemniaków.


„Wyścig po Alpacze runo”

Cele MEiN: Wprowadzanie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności 
za środowisko naturalne; kształtowanie właściwych postaw i dbałość o zdrowie;



Cele terapeutyczne: doświadczanie przez zabawę, rozbudzanie kreatywności, budowanie 
pozytywnych relacji między uczestnikami, integracja grupy, trenowanie umiejętności współpracy 

w grupie, wspieranie samodzielności, arteterapia, alpakoterapia,


Podczas zajęć, możliwość rozmowy z psychologiem, dająca doświadczenie wsparcia



Czas trwania warsztatów: 4 godziny 

Koszt: 45 zł/ osoba, opiekunowie- bezpłatnie




Program:



1. Co to jest zdrowie? Jak należy dbać o zdrowie? Czym jest higiena psychiczna?

2. Trening Umiejętności Społecznych „Plaster na smutki” - zajęcia warsztatowe TUS 

     z zakresu wzmacniania umiejętności komunikacji, poznawania swoich emocji,    

     radzenia sobie ze złością i smutkiem

3. Zapoznanie się z elementami relaksacji na łonie natury,

4. „Uwolnij swoje emocje” - budowanie latawca ze wstążkami emocji,

5. Kreatywny JA- warsztaty arteterapii/ malowanie pejzażu na folii, po co nam kora

    drzewa? Rysunki z wykorzystaniem runa alpak,)

6. Spacer terapeutyczny z alpakami z pogadanką edukacyjną dotyczącą życia i roli 

    alpak w życiu człowieka,

7. Wspólne ognisko z pogadanką z psychologiem - pieczenie kiełbasek i ziemniaków.


„Zaopiekuj Emocje” warsztaty 
TUS i arteterapii

Cele MEiN: Kształtowanie właściwych postaw i dbałość o zdrowie; Wdrażanie Zintegrowanej Strategii 
Umiejętności,



Cele terapeutyczne: Zwiększenie świadomości emocji, tego jak emocje wpływają na nasze zdrowie, 
poznawanie sposobów radzenia sobie ze złością oraz innymi emocjami, zwiększanie świadomości 
emocji, tego jak emocje wpływają na nasze zdrowie, akceptacja emocji, terapia zmysłami, 
doświadczanie przez zabawę, rozbudzanie kreatywności, integracja grupy, trenowanie umiejętności 
współpracy w grupie, umiejętność relaksacji,


Podczas zajęć, możliwość rozmowy z psychologiem, dająca doświadczenie wsparcia



Czas trwania warsztatów: 4 godziny 

Koszt: 45 zł/ osoba, opiekunowie- bezpłatnie



