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PO PROSTU PRZYJDŹ
WYDARZENIA październik 2018

wtorek, 16 października, godz. 10.00-13.00

godz. 11.00 -12.00 Nie zastój się !- poranna gimnastyka poprawiająca krążenie krwi 50+

Warsztat w formie ćwiczeń gimnastycznych ukierunkowany na zwiększenie 
świadomości u osób starszych na temat problemów z krążeniem krwi.

czwartek 18 października, godz. 10.00-13.00

godz. 11.00 -13.00 Dekoratornia dla każdego

Warsztaty florystyczne.
Jesienny wianek na drzwi, okno bądź pod świeczkę.

godz. 11.00 - 13.00 Klubik malucha
Czytanie bajek, wspólne muzykowanie, zabawa w domowej atmosferze, aktywności 

ruchowe i inne. 

piątek 19 października, godz. 10.00-13.00

godz. 11.00 - 12.00 Mamo, zadbaj o swoje plecy, czyli jak nosić dziecko, aby samej nadal móc 
chodzić

Ćwiczenia gimnastyczne dla młodych matek wraz z dziećmi. Omówimy problemy 
związane z postawą ciała w okresie wczesnego macierzyństwa. 

godz. 12.00 – 13.00 Asertywność w rodzinie: jak wyznaczać i bronić swoich granic
Podczas warsztatów omówimy, czym są osobiste granice i przećwiczymy, jak je 
stawiać. Skupimy się na asertywnym odmawianiu: zastanowimy się, po co i jak 
odmawiać bliskim tak, aby nie było to ani agresywne ani uległe.

wtorek, 23 października, godz. 10.00-13.00

godz. 10.30-11.30 Afro Dance 50+
Tradycyjne choreografie z Afryki Zachodniej i pulsacyjna muzyka to "słońce podane 
na tacy " na chłodne jesienne i zimowe dni. 

godz. 11.30-12.30 Warsztaty Dietetyczne 50+

czwartek, 25 października, godz. 10.00-13.00

godz. 11.00 – 13.00 Dekoratornia dla każdego
Warsztaty rękodzielnicze - decoupage

godz. 11.00 – 13.00 Klubik malucha
Czytanie bajek, muzykowanie, zabawa w domowej atmosferze, aktywności ruchowe 
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i inne. 

piątek, 26 października, godz. 10.00-13.00

godz. 11.00-12.00 Jak się wymasować, żeby nie zbankrutować - krótki warsztat z automasażu za 

pomocą rollerów, dla każdego
Rozluźnimy nadmiernie napięte mięśnie oraz zwiększymy zakres ruchu. 

Porozciągamy się, aby każdy wyszedł z zajęć rozluźniony. 

godz. 12.00 -13.00 Jak rozmawiać z kilkulatkiem
Podczas  zajęć  skupimy  się  na  konstruktywnej  komunikacji  między  rodzicami  i
dziećmi.  Zastanowimy  się  nad  podstawowymi  trudnościami  w  komunikacji.
Dowiemy się, "jak mówić, by dzieci nas słuchały", ale również jak słuchać dzieci.
Warsztat przygotowany na podstawie prac duńskiego terapeuty rodzinnego Jespera
Juula.

poniedziałek, 29 października, godz. 10.00-13.00

godz. 10.00-13.00 Sąsiedzka wymiana plotek, świeża prasa, karty, internet, planszówki

wtorek, 30 października, godz. 10.00-13.00

godz. 11.00 -12.00 Pilates dla opornych – praktyczny warsztat z gimnastyki dla każdego.
System pilates to połączenie jogi, baletu i ćwiczeń izometrycznych. Wzmocnimy 
mięśnie, popracujemy nad postawą, obniżymy poziom stresu.

środa, 31 października, godz. 11.00-14.30

godz. 12.30-14.30 English Cooking
Wspólne pichcenie połączone z nauką angielskich słówek o tematyce kulinarnej
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