Filiāle
"Ropaži"
Datums

04.11.

Pasākumi novembris mēnesī
Laiks

Pasākums

no 10:00
Radošā darbnīca "Latvju
visu
zīmes".
dienu

Apraksts

Klientiem būs iespēja no plastilīna
izgatavot dažādas latvju zīmes.

16:00

Vakara Disenīte.

Lai aizpildītu klientu brīvās vakara
stundas, organizējam iespēju, mūzikas
ritmos padejot vai vienkārši paklausīties
mūziku.

10.11.

10:00

Mārtiņdienai veltīts
pārgājiens: "Atvadas
rudenim".

Klientiem būs iespēja doties pastaigā uz
tuvāko parku, lai baudītu skaisto dabu,
uzklausītu Mārtiņdienas vēsturi. Ar
rotaļām teiktu ardievas rudenim.

11.11.

10:00 un
14:00

Lāčplēša dienai veltīta
kino diena: "Mūsu
vēstures mantojums".

Klientiem būs iespēja noskatīties Aigara
graubas vēsturisko filmu: "Rīgas sargi".

03.11.

12.11.

11:00

Klientiem, Luterāņu konfesijas
Luterāņu Dievkalpojums
pārstāvjiem, būs iespēja uzklausīt Dieva
ar mācītāju Andri Grotu.
vārdu un pieņemt svēto sakramentu.

12.11.

13.11.

16.11.

24.11.

25.11.

26.11.

14:00

Kustību rotaļas.

Klientiem būs iespēja dziedot
dziesmasiet iet rotaļās. Rotaļas attīsta
līdzsvara sajūtu, atmiņu, koncentrēšanās
spēju, kā arī nostiptina savstarpējo
komunikāciju.

10:00

Pasākums, veltīts A.
Čakam.

Pasākumā klienti klausīsies dzeju un
dziesmas ar dzejnieka Aleksandra Čaka
vārdiem ko izpildīs filiāles klienti.

10:00

Pasākuma laikā, tiks sveikti klienti kas,
Latvijas Republikas izrādījuši savu iniciatīvu, čakli darbojušies
proklamēšanas dienai
filiāles dārzā un citos, ar filiāles
veltīts pasākums: "Ar
uzturēšanu saistītos darbos. Pasākuma
Latvijas vārdu sirdī"!
laikā izskanēs filiāles klientu sagatavots
svētku koncerts.

16:00

Vakara Disenīte.

Lai aizpildītu klientu brīvās vakara
stundas, organizējam iespēju, mūzikas
ritmos padejot vai vienkārši paklausīties
mūziku.

10:00

Sporta pasākums:
"Veiklās stafetes".

Klientu komandām būs iespēja pierādīt
savas spējas izpildot dažādus veiklības
uzdevumus. Būs iespēja arī uzvarēt.

10:00

Viktorīna: "Es mīlu tevi
Latvija"!

Klientu komandām būs iespēja pierādīt
savas zināšanas par Latvijas dabu,
ģeogrāfiju, mākslu, mūziku un sportu.

25.11.

30.11.

14:00

14:00

Kustību rotaļas.

Klientiem būs iespēja iesaistīties dažādās
rotaļās.

Pasākums: "Daudz
laimes"
"Dejas".

Pasākumā ar klientu dziedātām
dziesmām, dzeju un pašu gatavotiem
ziedu pušķīšiem tiks sveikti klienti novembr mēneša jubilāri. Pēc svinīgās
daļas, sekos svētku mielasts un dejas.

