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Rok 2021 w liczbach…..
Liczba dzieci objętych wsparciem
Liczba rodzin, którym udzielono wsparcia
Liczba godzin wsparcia psychologicznego

Liczba godzin konsultacji pedagogicznych

Liczba godzin zajęć z języka angielskiego

Liczba godzin zajęć z języka polskiego

Liczba godzin zajęć komputerowych

Liczba godzin zajęć z robotyki

Liczba godzin zajęć muzyczno-tanecznych

\
Liczba godzin zajęć z umiejętności uczenia się

30
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Liderzy Naszej Bazy w roku 2021
W Placówce, w ramach wprowadzonego systemu motywacyjnego dzieci poddawane są samoocenie.
Wychowanek, który otrzyma najwyższą liczbę punktów w danym miesiącu zostaje Liderem „Naszej Bazy”.
Oceniane jest m.in. odrabianie zadań domowych, nauka własna z poszczególnych przedmiotów, aktywny
udział w zajęciach, zachowanie w czasie pobytu w Placówce…
MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

Ania Ś.

Natalka P.

Gabrysia M.

113 punktów

168 punktów

155 punktów

trzykrotny lider
„Naszej Bazy”

Ala W.
Wrzesień

Październik

Listopad

229 punktów

233 punkty

99 punktów

Grudzień
Przemek T.
190 punktów

GRATULUJEMY
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Wywiad z Alicją….

Ala jesteś trzykrotnym Liderem „Naszej Bazy”! Gratuluję… Jakie to
uczucie?
Ala: Miłe.
Od kiedy uczestniczysz w zajęciach organizowanych w Placówce Wsparcia
Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach?
Ala: 3 lata.
Co zyskałaś dotychczas uczestnicząc w zajęciach organizowanych w
Placówce?
Ala: Nowe pasje. Umiejętność budowania z klocków lego. Rozszerzyłam
umiejętność porozumiewania się językiem angielskim.
Czym się interesujesz na co dzień?
Ala: Zwierzętami, plastyką…
Jak mogłabyś zachęcić koleżanki i kolegów z Placówki do walki o bycie
Liderem „Naszej Bazy”?
Ala: Poprzez rozmowę z nimi, mówienie im jak to jest być liderem…
A jak to jest być Liderem?
Ala : Być wyróżnionym i godnym zaufania.
Jakie masz marzenie?
Ala: Żeby być znaną osobą… jutuberem …
Czego Ci życzyć na najbliższy rok?
Ala: Szczęścia, Radości…
Zatem tego Ci życzę

Dziękuję bardzo za rozmowę.
Wywiad przeprowadzony przez Kierownika Placówki
w dniu 30.12.2021 roku za pośrednictwem Messenger
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Wspomnienia z wycieczek
Kopalnia Soli w Bochni
W dniu 25 maja br. pełni energii, pozytywnych emocji i ciekawi wrażeń
pojechaliśmy do Kopalni Soli Bochnia. To najstarsza na ziemiach polskich
kopalnia soli kamiennej w Polsce działająca nieprzerwanie od 1248 roku. Jej
unikatowość w skali świata zostały docenione przez członków komisji
Światowego Dziedzictwa UNESCO – 23.06.2013 roku kopalnia została
wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
W kopalni przeszliśmy trasą turystyczną z podziemną ekspozycją
multimedialną. Była to podróż w czasie wraz z księciem Bolesławem
Wstydliwym, Księżną Kingą, żupnikami genueńskimi a także duchem mnicha
cystersa. Trasa objęła zwiedzanie maszyny parowej i ekspozycji minerałów,
zjazd windą górniczą do kopalni, zwiedzanie Kaplicy, przejazd podziemną
kolejką, pobyt w komorze Ważyn, gdzie mieliśmy czas na posiłek oraz zajęcia
sportowo-rekreacyjne oraz podziemną przeprawę łodzią. Na powierzchnię
wyjechaliśmy windą górniczą. To była podróż przez zabytkowe i piękne
wyrobiska kopalni, gdzie uczestniczyliśmy w lekcji historii górnictwa solnego
w Polsce na przestrzeni wieków.
Pod opieką Kierownika Placówki Pani Agnieszki oraz wychowawcy Pani Sabiny,
w wycieczce wzięło udział 22 wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego
„Nasza Baza” w Ropczycach
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Systematyczna praca wychowanków
oraz wysoka frekwencja zostały nagrodzone
EUROPEJSKIE CENTRUM BAJKI
W PACANOWIE – 05.07.2021 r.
W dniu 05.07.2021 dzieci, które wyróżniały
się wysoką frekwencją oraz pracą i dużym
zaangażowaniem w życie i działalność
Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza”
w Ropczycach w formie nagrody wyjechały na
wycieczkę do Europejskiego Centrum Bajki
w Pacanowie. Koziołek Matołek już przy
wejściu przywitał wszystkich osobiście. Był
czas na wspólne zdjęcia z ulubioną bajkową
postacią.

Bajkowy Świat, w który wprowadził dzieci
Czerwony Kapturek - dla wielu wychowanków
to właśnie ten magicznych zakątek okazał
się najlepszym miejscem całej wycieczki.
Wszystko zaczęło się w Bajkowym
Przedpokoju, później zdarzenia nabierały
tempa. Zaczarowany pociąg przeniósł
wszystkich do świata wyobraźni. Pociąg
przemierzał przez krainy geograficzne,
w których dzieci obserwowały zamieszkujące
je stwory. Oprócz Koziołka Matołka,
z którym na spotkanie tak wszyscy liczyli,
dzieciaki podziwiały postacie i przedmioty
należące do bohaterów innych bajek.

Kolejnym punktem naszej wycieczki był Mały
Teatr znajdujący się w niewielkiej sali, bez
foteli. Dzieci po założeniu specjalnych pantofli
na chwile stały się krasnalami. Mogły wygodnie
położyć się na miękkiej podłodze i oglądać
spektakl pt. ‘’Mała Syrenka”. Największe
zainteresowanie dzieci wzbudziły kukiełki
i marionetki, które mogły zobaczyć z bliska,
a nawet próbować je uruchamiać - jak się
później okazało nie było to łatwe zadanie.
Przed ostatnim punktem wycieczki dzieci miały
chwilę na odpoczynek. I ten czas wykorzystały
aktywnie spędzając go w szmaragdowym
ogrodzie traw, spacerując alejkami
prowadzącymi do ciekawych bajkowych miejsc.
Najlepszymi atrakcjami były słomiane chatki
i młyńskie koło spiętrzające wodę płynącą do
stawu.
Po krótkim odpoczynku nadszedł czas na kino.
Film pt. ,,Magiczne Drzewo” przykuł uwagę
wszystkich dzieci. Przygody z zaczarowanym
krzesłem budziły ogromne zainteresowanie.
Film minął bardzo szybko i niestety musieliśmy
pożegnać Pacanów. Może trochę zmęczeni, ale
bardzo szczęśliwi wszyscy wrócili do domów
dzielić się swoimi przeżyciami z bliskimi .
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W Górach jest wszystko to co kocham …

GÓRY ŚWIĘTKORZYSKIE
Dzień 15.07.2021r. to kolejny dzień, w którym wychowankowie Placówki Wsparcia
Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach udali się na wycieczkę krajoznawczo-turystyczną tym razem obiektem zwiedzania stały się zabytki województwa Świętokrzyskiego.
Droga do Chęcin minęła szybko i spokojnie. Pierwszym punktem naszej wycieczki był
Zamek Królewski w Chęcinach, który ukazał się wszystkim już z okna autokaru. Dzieciaki
pełne optymizmu ruszyły w stronę zamku. Tam w historycznym stroju czekała już Pani
przewodnik, która w bardzo ciekawy sposób przybliżyła dzieje zamku.
Oprócz historii zamku, dzieci mogły zobaczyć niesamowitą panoramę Gór Świętokrzyskich
rozciągającą się z zamkowych baszt. Na dziedzińcu czekały narzędzia tortur i ścianki
przy których dzieci chętnie pozowały do zdjęć. W lochu spoczywał skazaniec, w skarbcu
lśniło złoto i srebro, a z majętnych skrzyń wysypywały się monety. Według legend
w podziemnych lochach znajdują się skarby pozostawione przez królową Bonę,
a ciekawostką jest fakt, że to właśnie w okolicy tego zamku kręcono film pt. „Pan
Wołodyjowski”.
Po zwiedzaniu Zamku Królewskiego piechotą przeszliśmy do „Niemczówki” - pięknej,
zabytkowej kamienicy, która jest przykładem typowego mieszczańskiego budynku
mieszkalnego z XVI wieku. Nazwa kamienicy pochodzi od pierwszej właścicielki. Na
kompleks kamienicy składa się kilka pomieszczeń. Sień, w której podziwialiśmy postaci
kobiet i dzieci w strojach z epoki; zbrojownia, w której przyglądaliśmy się uzbrojeniu z XXVIII wieku; Muzealna Izba Pana Wołodyjowskiego, gdzie znajdują się stroje i elementy
z planu produkcji filmu oraz pamiątki związane z aktorami. W „Niemczówce” mogliśmy
również uczestniczyć w lekcji tematycznej pt. „Rycerze i zamki” prowadzonej przez
płatnerza Marcina, który przybliżył historię Królestwa Polskiego z XIV wieku oraz rolę
rycerzy i budowanych zamków w tym czasie. Podczas lekcji prowadzący pozwolił dzieciom
wykazać się swoją wiedzą historyczną. Za aktywny udział w lekcji dwóch uczestników
wycieczki zostało nagrodzonych – rodzeństwo Ania i Konrad.
Kolejną atrakcją wycieczki było Centrum Neandertalczyka, w którym dzieci podziwiały
między innymi naturalnych rozmiarów replikę mamuta, czy też czaszki ludzi pierwotnych.
Jednak największą atrakcją było zwiedzanie Jaskini Raj. Niska temperatura panująca
w jaskini i słabe oświetlenie wywoływały u dzieci dreszczyk emocji. W jaskini przechodząc
kolejno przez komory i sale podziwialiśmy kolumny naciekowe, stalaktyty, stalagmity, a w
ścianach liczne skamieniałości koralowców.
Ostatnim punktem wycieczki był rezerwat przyrody Kadzielnia. Spacer rezerwatem
zakończył zwiedzanie Gór Świętokrzyskich. To tam wszyscy dzielili się refleksjami
z całego dnia. Późnym wieczorem wszyscy szczęśliwie wrócili do domów, z nadzieją, że
kolejna wycieczka z „Naszej Bazy” przysporzy również tyle wrażeń.
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PORT LOTNICZY
W JASIONCE
W dniu 23 lipca przez pracowników Placówki Wsparcia Dziennego
„Nasza Baza” w Ropczycach została zorganizowana wycieczka
do Portu Lotniczego w Jasionce.
Po dotarciu na miejsce dzieci przywitały się z panią przewodnik –
Panią Asią, która przejęła opiekę nad grupą. Wychowankowie
Placówki z wielkim zaciekawieniem słuchały, co Pani przewodnik
ma im do powiedzenia. Dla większości dzieci była to pierwsza
wizyta na lotnisku dlatego też wszystkie informacje
przekazywane im przez Panią Asię były niezwykle interesujące.
Wychowankowie dowiedzieli się, że niektórych rzeczy np. skóry ze
zwierząt, raf koralowych, wyrobów ze skóry krokodyla czy muszli,
nie można przewozić, gdyż są one bardzo cenne dla danego kraju
lub objęte ochroną.
Następnie Pani przewodnik poprowadziła grupę na taras
widokowy, skąd dzieci miały możliwość podziwiania lądowania
samolotu. W tym czasie wychowankowie mieli wiele pytań
związanych z procedurą lądowania. Pani Asia oraz wychowawcy
starali się udzielić dzieciom jak najbardziej rzetelnych informacji.
Po wylądowaniu samolotu grupa udała się do kaplicy znajdującej
się na terenie lotniska.
Kolejną atrakcją dla dzieci była możliwość przejścia przez bramkę
elektromagnetyczną oraz prześwietlenia swojego bagażu
urządzeniem rentgenowskim. Następnie grupa wycieczkowa
udała się zobaczyć wóz strażacki, który, jak się okazuje, jest inny
od tych, które wszyscy znamy. Pojazd, który ma straż
lotniskowa, jest bardziej bojowy i mieści większą ilość wody od
normalnych wozów strażackich, stąd też dzieci zaciekawione
zadawały panom strażakom mnóstwo pytań na temat ich pracy
i wydolności sprzętu. Kolejną atrakcją dla dzieci był przejazd
autobusem po płycie lotniska oraz oglądanie z bliskiej odległości
startującego samolotu do Warszawy. Na niektórych
wycieczkowiczach start ten zrobił ogromne wrażenie, którego
zapewne nie zapomną do końca życia. Na koniec dzieci dostały od
Pani Asi gadżety lotniskowe – notesiki oraz długopisy.
Wychowankowie bardzo się ucieszyli z otrzymanych prezentów
i bardzo serdecznie pożegnały się z Panią Asią.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni z wycieczki i zapewniali
wychowawców, że już nie będą bali się latać. Większość dzieci
deklarowała nawet, że w przyszłości zostaną pilotami czy
stewardesami.
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Dzień 30.07.2021 był ostatnim dniem wakacyjnego
wsparcia dla wychowanków Placówki Wsparcia
Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach. Na koniec
wakacji odbyła się wycieczka do Parku Rozrywki
ZATORLAND w Zatorze. „Zatorland” to miejsce
stworzone dla dzieci z myślą o ich edukacji poprzez
rozrywkę.

Między aktywnym zwiedzaniem parków znalazł się
czas na wspólny obiad w karczmie. Po posiłku dzieci
pełne energii udały się na warsztaty
paleontologiczne, gdzie każdy
z uczestników samodzielnie mógł wykopać szczątki
dinozaura ukryte w gipsie i zabrać je do domu na
pamiątkę.

Już pierwsza atrakcja przyprawiła wszystkich
o zawrót głowy. Pobyt w domku do góry nogami
sprawił nie lada problem z poruszaniem się
i utrzymaniem równowagi. Po opuszczeniu domku
razem z Panią przewodnik wszyscy udali się do
Parku Owadów. To wyjątkowe miejsce, w którym
można spotkać owady ludzkich rozmiarów! Choć
codziennie spotykamy je na żywo przez ich niewielkie
rozmiary umyka nam nie tylko wiele szczegółów ich
budowy, ale również sam fakt ich dużego wpływu na
życie innych organizmów na ziemi. Wśród
gigantycznych eksponatów dzieci podziwiały
m.in.: konika polnego, biedronkę, mrówkę, jelonka
rogacza, larwę motyla, modliszkę, skorpiona, stonkę,
żuka rohatyńca, muchę czy skorka.

Po warsztatach nadszedł czas na Kino 5D. Podczas
filmu, oprócz trójwymiarowego obrazu, dzieci
doświadczyły również zjawisk fizycznych i efektów
związanych
z „inteligentnymi krzesłami” - których efekty na
wielu twarzach wywołały szeroki uśmiech, a u
niektórych odrobinę strachu. Po wyjściu wszyscy
jednogłośnie stwierdzili, że chcieliby obejrzeć film
jeszcze raz.

Kolejnym punktem wycieczki był Park Ruchomych
Dinozaurów. Największy taki park w Europie
Środkowej. Pośród drzew poruszały się ogromne
dinozaury, z których większość również wydawała
dźwięki. Niesamowite wrażenie u dzieci wywarł TRex jeden
z największych dinozaurów na świecie. W specjalnie
przygotowanych punktach ścieżki edukacyjnej
dzieciaki robiły niepowtarzalne zdjęcia.
Po długim spacerze w Parku Dinozaurów na dzieci
czekały już tramwaje wodne w Parku Mitologii.
Podczas rejsu po jeziorze dzieci relaksowały się
słuchając o dawnym helleńskim świecie. Największe
zainteresowanie starożytną Grecją i jej bohaterami
wykazywały starsi wychowankowie, którzy greckich
bogów i herosów poznały już na lekcjach w szkole.
Na zakończenie antycznych przygód dzieci
odwiedziły konia trojańskiego, przy którym bardzo
chętnie pozowały do zdjęć.

Kino było ostatnim planowanym miejscem wycieczki,
a więc w końcu nadszedł upragniony przez
wszystkie dzieci czas na zabawy w Lunaparku.
Miłośnicy mocniejszych wrażeń udali się na
przejażdżkę dinocoasterem, inni korzystali
z trampolin, zjeżdżalni, diabelskiego młyna, karuzeli
łańcuchowej i wielu innych atrakcji znajdujących się
w Lunaparku. Niestety czas, kiedy bardzo dobrze
się bawimy szybko mija i nadeszła pora powrotu do
domu. Mimo bardzo późnej pory w autobusie nikt
nawet nie zmrużył oczu, wszyscy opowiadali
o atrakcjach, które wywarły na nich największe
wrażenie. Kilkukrotnie z ust wychowanków padały
słowa : najlepsza wycieczka z „ Naszej Bazy”!
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Zwiedzone…
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Nauka i zabawa….
Nauka przez zabawę…. Cały rok…
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Dnia 30 listopada 2021r. w Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach
odbyły się Andrzejki. Po przywitaniu wszystkich uczestników przez wychowawców
i instruktorów, dzieci przystąpiły do odgadywania przygotowanych zagadek.
Pierwszym wyzwaniem postawionym przed Wychowankami było odnalezienie ukrytych
części modelu szkieletu człowieka. Zadanie było o tyle utrudnione, że zabawa ta
przebiegała w ciemnościach – więc dzieci wyposażone były tylko w latarki. Po odnalezieniu
wszystkich elementów szkieletu dzieci złożyły model „Pana Kostka” w całość.
Poprzez atrakcje, nazywane wróżbami andrzejkowymi, do których należały takie zadania
jak: wybieraniem kubeczka, w którym ukryte były przyszłe losy uczestników zabawy;
rzucanie pieniążka do miski z wodą, czy patyczków na wodę, by zobaczyć, czyje patyczki
się połączą - dzieci „poznawały” swoją przyszłość oraz dowiadywały się, co je w tej
przyszłości może spotkać. Ostatnią zabawą, która czekała na Wychowanków było kręcenie
kołem wiedźmy, dzięki któremu dzieci miały okazję wzajemnie zrobić sobie niewielkiego
psikusa.
Wszystkie zabawy andrzejkowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci.
Wróżby spowodowały, że na twarzach dzieci na dłużej zagościł uśmiech. Dzięki wspólnie
spędzonym chwilom na zabawie, Wychowankowie zadowoleniu wrócili do swoich domów.

14

Placówka Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach

SPEKTAKL „TYJA w PCEK w Ropczycach
W poniedziałek 29 listopada starsi Wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza
Baza” w Ropczycach udali się do Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej

w Ropczycach w celu obejrzenia spektaklu pt. „Tyja”. Spektakl ten przygotowany
i przedstawiany był przez jednego aktora – Pana Jarosława Figurę. Widowisko zrobiło na
Wychowankach Placówki ogromne wrażenie, gdyż przedstawienie miało na celu pobudzenie
wszystkich ludzkich zmysłów. Dzieci z wielkim zaciekawieniem słuchały i oglądały niezwykły
kunszt jednego aktora, który wcielał się w wiele postaci.
Spektakl opowiadał o samotności, przyjaźni, pasji tworzenia i uzależnieniu od świata
technicznego. Młodzież z Naszej Bazy niezwykle uważnie śledziła losy dzielnego psa
zwanego Tyja oraz jego drogę do wyrwania się ze szponów samotności. Obejrzana
historia głosi niezwykle mądre przesłanie, że tylko druga, żywa istota może nas z tych
szponów wyrwać. Po skończonym przedstawieniu brawom nie było końca. Kończąc
spotkanie aktor zaprosił wszystkich widzów do wspólnego zdjęcia. Młodzież z naszej
Placówki miała również możliwość podzielenia się swoimi wrażeniami w wywiadach
prowadzonych przez reporterów sędziszowskiej telewizji. Dzieci chętnie wypowiadały się
na temat obejrzanego spektaklu. Dla większości z nich był to pierwszy kontakt z kamerą
telewizyjną. Osoba pana Jarosława wzbudziła również wśród wychowanków duże
zainteresowanie i mamy nadzieję, że przyszłości pewnie jeszcze się spotkamy.
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W dniu 6 grudnia 2021 r.
Placówkę Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach odwiedził wszystkim dobrze
znany, wyjątkowy gość – Święty Mikołaj. Wychowankowie długo go wyczekiwali, aż
wreszcie nadszedł ten moment i u drzwi Naszej Bazy stanął nie kto inny, jak przemiły Pan
ubrany cały na czerwono. Jego długi płaszcz i biała broda zrobiły na dzieciach ogromne
wrażenie. Nagle wszystkie rozmowy ucichły i rozpoczęło się oczekiwanie na dalszy bieg
wydarzeń.
Święty Mikołaj każdemu dziecku poświęcił kilka chwil i rozdał wyjątkowe prezenty. Każde
z dzieci musiało odpowiedzieć na pytanie kierowane przez Wyjątkowego Gościa. Święty
Mikołaj szczególnie wyróżnił i pochwalił tych Wychowanków, którzy przez ostatni rok
zdobyli najwięcej punktów w systemie motywacyjnym prowadzonym przez Naszą Bazę –
Alę, Natalię, Gabrysię i Anię. Oczywiście zachęcił wszystkich do pójścia w ślady liderek.
Radość Wychowanków była ogromna, bowiem wszyscy wspólnie mogli cieszyć się
z otrzymanych podarunków. Kończąc spotkanie ze Świętym Mikołajem, wszystkie dzieci
musiały mu obiecać, że będą się starać być grzeczne przez cały najbliższy rok.
Po zrobieniu wspólnych zdjęć z Niezwykłym Gościem, dzieci podziękowały za odwiedziny
i serdecznie się pożegnały. Zaraz po wyjściu Świętego Mikołaja, dzieci rozpakowały swoje
prezenty, dzięki którym w Placówce pojawiły się okrzyki radości, zachwytu i szczęścia.
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WARSZTATY DLA RODZICÓW/OPIEKUNOW PRAWNYCH
WYCHOWANKÓW PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
„NASZA BAZA” W ROPCZYCACH Z ZAKRESU ROZWOJU
KOMPETENCJI RODZICIELSKICH – 16.07.2021
W dniu 16 lipca br. odbyły się warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji rodzicielskiej dla
rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych wsparciem Placówki Wsparcia Dziennego
„Nasza Baza” w Ropczycach. W warsztatach tych wzięło udział siedmioro
rodziców/opiekunów prawnych.
Warsztaty przeprowadziła Pani Jagoda Nowakowicz – psycholog, która na co dzień
współpracuje z Placówką udzielając konsultacji specjalistycznych i wsparcia indywidualnego
wychowankom oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym, prowadzi też warsztaty grupowe
dla dzieci objętych wsparciem Placówki.
Podczas warsztatów z rodzicami/opiekunami prawnymi podjęte zostały tematy, które
pojawiły się w trudnościach zgłaszanych przez uczestników wsparcia. Szukano odpowiedzi
na pytania:
Jak określać dziecku granice?
Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami?
Jak zachęcać dziecko do współpracy?
Czy powinno się karać dzieci?
Jak zachęcać dziecko do samodzielności?
Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról?
Jak mądrze chwalić dzieci?
W burzliwej dyskusji i na podstawie przykładów z życia rodzin, omówione zostały przyczyny
trudności opiekuńczo-wychowawczych. Wskazane zostały sposoby postępowania
z zaistniałymi trudnościami - które pojawiając się w życiu rodziny wywołują dużo emocji oraz
niejednokrotnie prowadzą do sytuacji napiętych pomiędzy dziećmi i ich rodzicami/opiekunami
prawnymi, a tym samym do nieprawidłowego funkcjonowania rodziny.
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Plany Placówki na 2022 rok
Miesiąc
Dzień i rodzaj święta
Styczeń 03-07 Praca zdalna w godz. 12.00-16.00 (06.01- święto, brak wsparcia)
14.
Światowy Dzień Logiki
18.
Dzień Bałwana
19.
Dzień POPCORNU
21,22. Moi dziadkowie – Dzień Babci i Dzień Dziadka
27.
Zabawa Karnawałowa
29
Międzynarodowy Dzień Składanki i łamigłówki (realizacja 31.01)
Luty 09. Dzień Bezpiecznego Internetu
14
Walentynki
14-27. FERIE ZIMOWE
23. Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym
24
Tłusty Czwartek
Marzec 01. Światowy Dzień Świadomości Autoagresji, Dzień Wiedzy o Samookaleczeniach
12. Dzień matematyki
18. Światowy Dzień Recyklingu
21. Pierwszy dzień Wiosny
Kwiecień 01-05 Święta Wielkanocne – przerwa świąteczna, brak wsparcia
06. Światowy Dzień Sporu
07. Światowy Dzień Zdrowia
10. Dzień Rodzeństwa
13-19 Święta Wielkanocne – przerwa świąteczna, brak wsparcia
Maj 02.
Dzień Flagi - brak wsparcia (realizacja maj br.)
03.
Święto, brak wsparcia
03.
Dzień Bez Komputera (realizacja maj br.)
15.
Międzynarodowy Dzień Rodzin + Dzień Dziecka z dnia 01.06.
impreza okolicznościowa z udziałem rodzin dzieci uczęszczających do Placówki
17.
Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci
31.
Dzień bez papierosa – gr. starsza - realizacja wg. planów zajęć wychowawczych
Czerwiec 01
Dzień Dziecka impreza okolicznościowa z udziałem rodzin dzieci uczęszczających do Placówki
09. Dzień Przyjaciela
16-17 Święto - brak wsparcia
24. Zakończenie roku szkolnego – podsumowanie pracy Placówki w roku szkolnym
2021/2022
27. Rozpoczęcie wakacji – zmiana organizacji pracy Placówki (27.06-29.07.2022r. – 9:00-14:00)
Lipiec 01.-29.01. wsparcie wakacyjne 9:00-14:00
15. Dzień bez Telefonu Komórkowego
Wycieczka turystyczno-krajoznawcza, organizacja wyjść kulturalno-rozrywkowych
Sierpień 01.08 – 02.09.brak realizacji wsparcia
Wrzesień 11.
Światowy Dzień Pierwszej Pomocy (realizacja we wrześniu br.)
12.
Światowy Dzień zdrowia jamy ustnej
Październik 02.
Międzynarodowy Dzień bez Przemocy (realizacja w październiku br.)
12.
Dzień Bezpiecznego Komputera
14.
Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny
Listopad 01.
Święto, brak wsparcia
16.
Dzień Tolerancji
20.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka (realizacja w listopadzie br.)
30.
Andrzejki – zabawa okolicznościowa (realizacja w listopadzie br.)
Grudzień 05.
Dzień Wolontariusza
06.
Dzień Św. Mikołaja, Organizacja spotkania przy choince dla dzieci i ich rodzin.
22.12.2021 -02.01.2022 Boże Narodzenie- przerwa świąteczna, brak realizacji wsparcia.

Placówka Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach

A przed nami …
w Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach

Dzień wolny

Dzień babci i dziadka

Zabawa
Karnawałowa

zacznij ćwiczyć już dzisiaj….

Widzimy
się
niebawem
…😉

Zespół redakcyjny: A. Rudny, E. Fitał
Edycja graficzna: A. Rudny
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