
Samorządowy Dzienny Dom "Senior +" w Sulejówku  

– podsumowanie działalności czerwiec 2022 

 
 

 

 1 czerwca świętowaliśmy Dzień Dziecka – wspominaliśmy własne dzieciństwo i 
analizowaliśmy sytuację dzieci „w tamtych czasach” w porównaniu do „obecnych 
czasów”. Przypominaliśmy sobie również piosenki „z lat młodości”. 

 24 czerwca udaliśmy się na autokarową wycieczkę do Łazienek Królewskich. Mimo 
upałów udało nam się zrealizować cele wyjazdu, czyli spacer po królewskich 
ogrodach oraz zwiedzanie Pałacu na wodzie i wystawy „Królewski Rembrandt: 
Jeździec Polski ze zbiorów The Frick Colletion w Nowym Yorku”. 

 Korzystając z ładnej pogody często udajemy się na spacery po okolicznym lesie, 
odwiedzamy ogródek działkowy jednego z naszych uczestników, a także 
korzystamy z siłowni plenerowej. 

 W czerwcu kilkukrotnie organizowaliśmy warsztaty kulinarne. W ramach zajęć 
przygotowywaliśmy m.in. kruche ciasteczka, faworki, wafelki, galaretkę z owocami 
oraz mleczno-owocowe koktajle. 

 Dwa dni poświęciliśmy wspomnieniom epoki PRL-u: smaki PRL-u oraz 
najpopularniejsze programy telewizyjne tamtych czasów. 

 W czerwcu dwukrotnie gościliśmy harcerkę-wolontariuszkę, która poprowadziła 
zajęcia edukacyjno-rozrywkowe. 

 W tym miesiącu zorganizowaliśmy zajęcia prezentujące horoskopy z różnych stron 
świata, a także przeprowadziliśmy testy osobowości. 

 Podczas arteterapii wykonywaliśmy m.in. kwiaty z papieru oraz ozdoby ze sznurka. 

 W czerwcu prowadzone były zajęcia z filmoterapii („Cudowne ręce. Opowieść o 
Benie Carsonie” reż. T. Carter) oraz muzykoterapii (niezapomniane przeboje 
Festiwalu w Opolu). 

 W ramach zajęć z psychologiem poruszyliśmy następujące tematy: „Razem czy 
osobno – dyskusja dotycząca dobrych stron i zagrożeń wynikających z 
przynależności”, „Życie to ciekawa podróż – dobre wspomnienia” oraz „Czym jest 
wstyd?” 

 Prowadzimy regularną współpracę z rehabilitantami (zajęcia grupowe oraz 

indywidualne), powróciliśmy również do chwilowo zawieszonych ćwiczeń pilates – 

zdrowy kręgosłup. 

 W miesiącu czerwcu świętowaliśmy imieniny pani Halinki oraz pana Jana. 

 

Liczba uczestników:  27 osób 
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