
 

2. 3. Práce s příběhem - čtení, povídání, kreslení na téma ,,Čím bych chtěl být"
3. 3. Tvůrčí dílna: Vítáme jaro - společné tvoření jarní výzdoby
4. 3. ,,Povídej - poslouchám", preventivní program: ,,Nouzové a havarijní situace"
5. 3. ,,Hejbáme se pro zdraví" - Skáčeme přeš švihadlo
6. 3. Aktivity na přání klientů 
 
9. 3. Práce s příběhem - čtení, povídání, kreslení na téma ,,Co rád dělám"
10. 3. Tvůrčí dílna: První jarní kvítky
11. 3. ,,Povídej - poslouchám", preventivní program: ,,Co je volný čas"
12. 3. Staráme se o okolí Oázy - jarní úklid 
13. 3. Práce na počítači
 
16. 3. ,,Povídej - poslouchám", preventivní program: ,,Jak se třídí odpad"
17. 3. Zdravé vaření - Jarní zeleninová polévka
18. 3. Práce s příběhem - čtení, povídání, kreslení na téma ,,Můj nejlepší zážitek"
19. 3. ,,Hejbáme se pro zdraví" -  Venkovní sportovní aktivity
20. 3. Aktivity na přání klientů
 
23. 3. ,,Povídej - poslouchám", preventivní program: ,,Jaké znáš stromy"
24. 3. Tvůrčí dílna: Zvířátka z plata od vajec
25. 3. Práce s příběhem - čtení, povídání, kreslení na téma: ,,Moje paní učitelka"
26. 3. ,,Hejbáme se pro zdraví" - Vybíjená 
27. 3. Soutěžní aktivity
 
30. 3. ,,Povídej - poslouchám", preventivní program: ,,Velikonoce u nás a ve světě"
31. 3. Práce na počítači
 
NZDM OÁZA nabízí:
Rozhovory s pracovníky- pracovníci nabídnou podporu a jsou zde pro vás,
když si nevíte rady v osobních situacích - rodinné vztahy, škola, práce,
zdravotní problémy, šikana...
Kontakty - navazování a upevňování vztahů s vrstevníky
Preventivní témata - oblasti života, které často řešíte
Sportovní aktivity - stolní tenis, fotbálek, frisbee, košíková
Klidovou zónu - četba knih a časopisů, školní příprava, podpora ve
vzdělávání, osobnostní rozvoj, využití PC a další, možnost zapůjčení
stolních her a hudebních nástrojů.

 
Máte navrhy na aktivity, který by pobavily i ostatní klienty? 

Sdělte je pracovníkům.
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