
„Spotkanie z filmem”. 

Zasady savoir-vivre’u są nam znane. 

Pamiątkowe zdjęcie podczas Dnia Dziecka. 

 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” działające przy SOSW Nr 2 w Płocku 22.03.2013r 
zaczęło realizację projektu,  dofinansowanego w kwocie 8000 zł. z Urzędu Miasta 
Płocka) zatytułowanego ,,Śladami kultury i sztuki w Płocku”. W jego ramach odbędzie 
się sze4reg zajęć, w których weźmie udział 10 osób niepełnosprawnych intelektualnie 
z terenu miasta Płocka. W ramach zadania odbędą się: 
1.Zajęcia artystyczne plastyczno – muzyczne, które będą stymulować rozwój 
obydwu półkul mózgu, kształcić słuch, poczucie rytmu, koordynację ruchową, uczyć 
koncentracji i uwagi na własnym działaniu, gotowości do podejmowania nowych 
zadań oraz współpracy z grupą, poprawiać pamięć i umiejętność logicznego myślenia. 
2.Spotkanie z teatrem – wyjścia będą  mały na celu rozbudzenie zainteresowania 
teatrem, dostarczenia niepowtarzalnych wrażeń w bliskim kontakcie ze sztuką, a także 
kształtowanie prawidłowych wzorców zachowania odnośnie uczestnictwa w spektaklu 
(prawidłowy ubiór, zachowanie). 
3. Spotkanie z filmem - dobór filmów będzie uwarunkowany chęcią zaprezentowania 
młodzieży różnych gatunków filmowych (dramat, komedia, sensacja itp.) Dzięki tym 
wyjściom beneficjenci uzyskają możliwość poznania kultury reprezentowanej przez 
światowe kino i będą potrafili ocenić, które filmy najbardziej im się podobały.  

 
 
 

O ZACHOWANIU SIĘ PRZY STOLE  

W środę 19 czerwca 2013r. podopieczni Stowarzyszenia gościli  
w dawnej rezydencji biskupów płockich, obecnie Centrum 
Konferencyjno - Rekreacyjne „Dom Polonii”  
w Pułtusku. W przepięknych wnętrzach zamku, uczniowie wzięli 
udział w lekcji zatytułowanej „Gawęda  
o zachowaniu się przy stole” prowadzonej przez zamkowych mistrzów 
kelnerskich. Dzięki niej młodzi adepci dobrych manier, w życiu 
domowym i towarzyskim, zgłębiali tajniki savoir-vivre’u dotyczące 
sztuki jedzenia. Istotą sprawy był sposób spożywania posiłku, 
siedzenia przy stole, dobór i kolejność układania sztućców, talerzy  
i naczyń szklanych. Przejęci uczniowie podczas obiadu serwowanego 
w restauracji zamkowej mogli pochwalić się nabytymi 
umiejętnościami i przy okazji przekonać się jak wielka jest różnica 
między stołówką szkolną a restauracją. Dodatkową atrakcją dla 
młodzieży był rejs zamkowymi gondolami po Narwi, gdzie mogli podziwiać otaczającą naturę.  

DZIEŃ DZIECKA NA WOJSKOWO 

W dniu 3 czerwca podopieczni stowarzyszenia 
,,Pomocna Dłoń’’ uczcili Dzień Dziecka  
w wyjątkowej scenerii – w przestrzeni Muzeum 
Wojska Polskiego i Muzeum Narodowego  
w Warszawie. Wycieczkowicze zwiedzili muzeum 
,uczestniczyli w zajęciach plastycznych 
prowadzonych przez animatorów, brali udział  
w konkursach z nagrodami. Z bliska podziwiali  
samoloty i czołgi, a także mieli możliwość 
przejechać się wojskowymi samochodami. 
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