Jaja w wiosenne liście

Nr 31 Marzec 2017

Dziś prosty i naturalny sposób na dekorację tradycyjnych wydmuszek.

Potrzebne materiały:
- wydmuszki, najlepiej jasnych, białych jajek
- świeżo zerwane liście
- nożyczki
- stare pończochy pocięte na kawałki około 20 cm
- gumki recepturki
- barwniki naturalne (np. łupiny cebuli, kawa ziarnista, kurkuma, herbata itp.)
- rondelek
- łyżka cedzakowa
- ręczniki papierowe

Sposób przygotowania:
1. Zwilż powierzchnię jajka i ułóż na niej liść żyłkami do góry.
2. Delikatnie owiń jajko starą pończochą, naciągnij mocno i zabezpiecz gumką.
3. Wybrany barwnik zalewamy wodą w rondelku i gotujemy 10 minut. Po tym czasie
wkładamy jajka i dolewamy wody na tyle, aby były całe zanurzone. Gotujemy
około 30 minut.
4. Gdy jajka uzyskają pożądany kolor, wyjmujemy je z rondelka i studzimy
strumieniem chłodnej wody. Usuwamy pończochę i liście aby wyeksponować
niezabarwione miejsce.
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Wiosna

pod każdą postacią zadomowiła się u nas już na dobre!

Widać ją w wiosennych i wielkanocnych wyrobach rękodzielniczych, w kolorach
prac rysunkowych i malarskich, słychać w utworach granych przez grupę muzyczną.
Gdy przez okna do pracowni wlewają się ciepłe promienie słońca, tworzone
prace same nabierają lekkiego, radosnego, wiosennego charakteru.
Wraz z nadejściem wiosny budzi się życie, dlatego rozpoczęły się także prace nad
terenem zielonym wokół naszego warsztatu. Trzeba zadbać o rośliny zasadzone
w ubiegłym roku, zrobić wiosenne porządki wśród drzewek i krzewów, aby cieszyły
oko i dotleniały nas przez cały letni sezon.
Rozpoczęliśmy także zajęcia rehabilitacyjne na świeżym powietrzu, głównie poprzez
marsz z kijkami nordic walking. Każdego kto lubi tego typu ruch zapraszamy
na marsz organizowany przez Społeczną Powiatową Radę ds. Osób
Niepełnosprawnych - szczegóły w kalendarium wydarzeń.

W SKRÓCIE
7 marca, osoby zainteresowane poezją,
wybrały się do Filii nr 13 Biblioteki
Miejskiej w Grudziądzu, gdzie odbyło się
„Bliskie spotkanie z poezją miłosną”.
Mieliśmy okazję wysłuchać utworów
poetyckich twórców zarówno polskich,
jak i zagranicznych. Każdy odkrył coś
nowego i jednocześnie znanego
w prezentowanych wierszach.
Magdalena Rutkowska

Rozpoczęły się treningi do imprezy
sportowej „Radosny Plusk”. W tym celu
raz w tygodniu rehabilitant wraz z grupą
pięciu uczestników udają się na basen,
gdzie ćwiczą przeróżne konkurencje,
w tym: wyścigi na materacu, w kole
ratunkowym, pływanie. Łącznie
w treningach wzięło udział 15 osób. Osoby,
które najlepiej radzą sobie w wodzie,
swobodnie się poruszają i nie boją się
wodnych zmagań, wezmą udział
w zawodach w Wąbrzeźnie.

Jak co roku przed świętami wielkanocnymi zapraszamy na kiermasz prac w Alfa
Centrum. Oprócz różnego rodzaju rękodzieła, będą także dostępne przygotowane
u nas ciasta. W trakcie trwania kiermaszu przygrywać będzie warsztatowy zespół TO - MY.
Ponadto w centrum handlowym przez cały miesiąc kwiecień będzie można oglądać
wystawę fotograficzną „Portret (Nie)zwyczajny” przygotowaną przez nasz Warsztat.
Warto się z nią zapoznać,
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej zapraszają na
gdyż przede wszystkim
ukazuje piękne oblicze
człowieka,które jest w każdym
7 kwietnia 2017 roku
z nas.

Tomasz Banasiak

Imieniny u Krystyny

Już tradycyjnie w marcu zostaliśmy
zaproszeni na biesiadę artystyczną
„Imieniny u Krystyny” w grudziądzkim
Klubie CENTRUM. Podczas spotkania
zaprezentowaliśmy swoje prace
wiosenno-wielkanocne oraz kilka
eksponatów z naszej wystawy rzeźby.
Pracownia kulinarno-kelnerska
i gospodarstwa domowego przygotowały
pyszne muffinki, które brały udział
w konkursie kulinarnym. Całą imprezę
swoim występem uświetniał warsztatowy
zespół TO - MY, który na tę okazję
przygotował specjalny repertuar.

Sprzyjająca aura pozwoliła nam na zajęcia
rehabilitacyjne w terenie. Zaczęliśmy
maszerować z kijkami po okolicy
bliższej i dalszej, w zależności od
naszych możliwości. Aby marsz był zdrowy
i spełniał swoją funkcję, zaczynamy od
rozgrzewki na świeżym powietrzu
i ćwiczeń rozciągających, które
przeprowadzamy także w trakcie jak
i po powrocie do warsztatu.

od 31 marca do 2 kwietnia - Wielkanocna Zbiórka Żywności.
od 1 do 30 kwietnia - wystawa fotografii Warsztatu Terapii Zajęciowej
pt. „Portret (Nie)zwyczajny” w Alfa Centrum.
1 kwietnia - Marsz z kijkami po lesie Rudnickim, organizowany przez Społeczną
Powiatową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. Wymarsz o godzinie
10:00 z terenu parkingu przy rondzie im. ks. Popiełuszki.
2 kwietnia - Kiermasz Wielkanocny w Muzeum. Swoje wyroby rękodzielnicze
zaprezentuje wielu wystawców, w tym Warsztat Terapii Zajęciowej.
Kiermasz potrwa od godziny 1000 do 1500.
7 kwietnia - Wielkanocny Kiermasz w Alfa Centrum, zapraszamy od godziny 1000 do 1800.
10 kwietnia - Termin nadsyłania prac plastycznych na konkurs „Anioł - mój dobry duch”,
organizowanym przez Wąbrzeski Dom Kultury.
19 kwietnia - Impreza sportowo-rekreacyjna „Radosny Plusk” w Wąbrzeźnie.

Rozgrzewka przed wymarszem

21 kwietnia - Wojewódzkim Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych
„Wąbrzeski Mikrofon‘2017”

