
Warsztaty - Trening Umiejętności  Społecznych 

Temat: Moje okno na świat- co znajduje się za moim oknem ? 

 

 

Drodzy Warsztatowicze!  

Już bardzo długo jesteśmy w domu.  Na niektóre czynności mamy obecnie więcej czasu , mamy też 

okazję  aby niektórym rzeczom  bliżej się przyjrzeć .  

Zadanie : Przyjrzyjcie się  uważnie wybranemu przez Was oknu, a dokładnie temu co znajduje się po 

drugiej stronie . Podzielcie się z nami Waszymi obserwacjami . Poproście  domowników  o pomoc         

i wspólnie zróbcie zdjęcie, namalujcie ,nagrajcie wasz opis lub napiszcie  co znajduje się za Waszym 

oknem. 

 

 

 



 Jestem bardzo ciekawa Waszych prac i tego co znajduje się za Waszymi oknami…Może dostrzeżecie 

coś na co do tej pory nie mieliście czasu….albo odkryjecie piękno Waszego miejsca zamieszkania…. 

Może jeżdzacy pod waszym oknem autobus ma wyjątkowy kolor lub ciekawą reklamę  może 

sprawdzicie dokąd  jedzie ? 

 Wasze okno wychodzi na osiedlowy sklepik i obserwujecie pojawiających się tam klientów? 

Jeżeli macie za oknem las, opiszcie nam  nie tylko piękno lasu ale i jego odgłosy! 

 

 Ja takżę chcę podzielić się z Wami moim ulubionym oknem ….Oknem ,który znajduje się w kuchni… 

 

 

 

 



Tak!  Zgadza się !  Z okna mojej kuchni widzę gniazdo BOCIANIE i od  03.04.2020  gniazdo zamieszkała 

para bocianów. 

 

 

 

 

 Jak co roku ucieszyła  mnie  ta informacja, że bociany wróciły do naszego gniazda. To oznaka wiosny ! 

 



Jednak do tej pory ptaki te  nie wzbudzał we mnie większego zainteresowania. 

Odkąd jestem w domu zaczęłam  śledzić   życie bocianów  z mojego kuchennego okna i nie tylko. 

 

Tym chciałabym się z Wami podzielić. 

Chętnie  opiszę  Wam tego ptaka, który jest symbolem polskiej przyrody i  31 maja obchodzi swoje 

święto. 

 

Zapraszam Was do odkrywania razem ze mną informacji i ciekawostek o tych pięknych ptakach. 

A teraz : 

Spójrzcie proszę i Wy z okna …. Na pewno odkryjecie coś wyjątkowego …. Czekam na Wasze 

odpowiedzi! 

      

Pozdrawiam Was serdecznie   Mariola Zdera  

 

 


