List do Babci i Dziadka
Drodzy Dziadkowie
Na pewno kochacie swoje wnuki i może cieszycie się ich rozwojem nie
przewidując żadnych trudności. Ale one nadejdą wcześniej lub później. Małe
dzieci trzeba zająć rozwijającą zabawą, dobrą książeczką, ciekawą grą i uczyć
podstawowych zasad. Starsze warto odciągnąć od telefonu i komputera i
pokazać coś ważnego w Lublinie, przekazać w sposób ciekawy historię rodziny i
kraju. Nie zawsze łatwo się z nimi porozumieć, nie bardzo chcą słuchać Naszych
rad, a jednak trzeba ostrzec przed łatwym i bezmyślnym życiem.
Warto też zadbać o siebie, aby być nowoczesną Babcią i Dziadkiem, którzy znają
się na tajemnicach komputera, dbają o zdrowie, sprawność i wygląd. Dobrze
mieć koleżeńską grupę z którą chętnie pójdzie się do teatru, na koncert lub
poćwiczy ruch, tak potrzebny dla zdrowia oraz porozmawia o kłopotach,
troskach, niepokojach związanych z wychowaniem młodego pokolenia.

Kim jest SuperBabcia, SuperDziadek? – to osoba zadowolona z życia,
uśmiechnięta i mająca wiele pomysłów jak spędzić czas, o czym rozmawiać w
wnukami, jak wspierać Rodziców w wychowaniu dzieci, by wyrosły na
mądrych i dobrych ludzi.
Nie łudźmy się, że wszystko wiemy – czasy się zmieniły i mimo dostępności
towarów nadal najbardziej dzieci potrzebują mądrej miłości, która też kosztuje
wysiłek i chęć uczenia się stale, czasem od nowa.
Warto się starać, aby otrzymać może taką laurkę jaką przygotowała dla mnie
moja 5letnia wnuczka
Babciu dziękuję za wszystko co robisz dla nas i proszę abyś się nie zmieniała –
Marysia
Zapraszam do Szkoły SuperBabci i Superdziadka gdzie spotkasz miłą atmosferę i
okazję do działania na rzecz dzieci – wnuków przede wszystkim. W roku
bieżącym realizujemy także Projekt Kultura łączy pokolenia dofinasowany przez
Urząd Miasta Lublin

Z okazji Dnia Babci i Dziadka życzę Państwu dużo
zdrowia, sił do realizacji wyzwania jaki jest rola Babci i
Dziadka. Niech miłość i uśmiech Waszych wnuków
towarzyszy Wam przez całe życie.
Dr Zofia Zaorska
Inicjatorka Szkół SuperBabci i SuperDziadka

Informacje gdzie i kiedy można się zapisać, spotkać, zapytać
1. Zajęcia są prawie zawsze w poniedziałki w godz. 9.00-12.00
Są to z reguły zajęcia warsztatowe, praktyczne, rozwijające umiejętności
2. Tel. Do kontaktu 53 24208 – w. 33 pani Ola Chojnowska
Lub 608702280 - Zofia Zaorska koordynator, Może jeszcze ktoś np. Starościna
3. Na stronie internetowej superbabcia.org.pl – znajdziesz piękną Galerię
ilustrującą naszą wieloletnią działalność oraz inne informacje

