44-100 Gliwice, ul. Bednarska 6a/1
tel.: 698-851-751
www: treningmozgu.pl

Wyjazd integracyjny - 31.05.14r.
PRACOWNIA GALERIA "POD MASKĄ", BARBARA SOBIK
ul. Breńska 111b, 43-436, Górki Małe
tel.: +48 33 432 15 49, www.pracowniagaleria.com.pl

CHLEBOWA CHATA
ul. Breńska 113, 43-436, Górki Małe
tel.: +48 33 853 96 30, kom.: +48 664 345 019, www.chlebowachata.pl

Plan wyjazdu:
1. ZAJĘCIA Z GLINĄ, godz. 9/30 do 11/00 (rodzice i dzieci), Górki Małe
Dwie możliwości do wyboru:
1/ Uczestnicy lepią z gliny figurki wg własnego pomysłu, do pracy wykorzystują różne narzędzia,
surowe prace zabierają do domu do wysuszenia. Prace możemy wypalić i dowieźć do klienta za
dopłatą (cena uzależniona od odległości).
Koszt zajęć: 12,00 zł/os. Czas trwania zajęć 45 - 60 min.
2/ Uczestnicy na plastrze gliny odwzorowują gotowy szablon, ręcznie dokańczają pracę, następnie
otrzymują wypaloną na biskwit taką samą figurkę (do wyboru: kotki, misie, sowy, anioły itp.)
kolorują je wg własnych upodobań, mają do dyspozycji pędzle, farby, stemple itp.
Pomalowane prace zabierają do domu.
Koszt zajęć: 15,00 zł/os. Czas zajęć do 1,5 godziny.
2. CHLEBOWA CHATA - DAWNA WIEŚ W PIGUŁCE, godz. 11/00 do 14/00, Górki Małe
Chlebowa Chata to zapach chleba i smak tradycji. Spotkanie przypomina nam jak życie wyglądało
50 - 100 lat temu i przywołuje wspomnienia, pokazuje też jak wyglądało życie naszych dziadków.
W programie między innymi:
niezbędne do życia wyposażenie domu,
droga "od ziarenka do bochenka",
proces wyrobu masła i sera,
ciekawostki z życia pszczół.
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Całość pokazu kończy się degustacją własnoręcznie zrobionych podpłomyków ze smalcem,
masłem, miodem i kawą zbożową - wszystko domowej roboty.
Koszt zajęć: 20,00 zł/os. Czas zajęć do 3 godziny.

3. OGNISKO, godz. 14/00 do 16/00, Górki Małe
Chlebowa Chata udostępnia miejsce na ognisko pod wiatą, bezpłatny parking i boisko do siatkówki.
Jedzenie i sprzątanie we własnym zakresie - nie ma opłaty dodatkowej.
Zorganizowanie ogniska: przygotowanie posiłku i posprzątanie przy ognisku: 10 zł od osoby.
 Łączny koszt od osoby:
50 zł - dzieci
50 zł - rodzice

Organizacja, wsparcie i opieka:
mgr Agnieszka Sadowska, Psycholog, Uniwersytet Śląski, Katowice, Pedagog,
Psycholog Transportu, Uniwersytet Jagielloński, Kraków,
Terapeuta, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach.
506-449-114, ag.sadowska@tlen.pl
Katarzyna Kulesza
Licencjonowany Dietetyk Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Specjalista ds. Psychologii Żywienia
519-730-630, kulesza.katarzyna90@gmail.com

Osoby zainteresowane proszę o kontakt: Iwona Garcarz, nr telefonu: 698-851-751
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