
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
30.09.2019 01.10.2019 02.10.2019 03.10.2019 04.10.2019 05.10.2019 06.10.2019

4. patro 
dopoledne 

10:00 - 11:00    

Aktivity dle přání klienta s 
pečovatelem  (např. vycházka, 

stolní hry apod.)

Aktivity dle přání klienta s 
pečovatelem  (např. vycházka, 

stolní hry apod.)

Aktivity dle přání klienta s 
pečovatelem  (např. vycházka, 

stolní hry apod.)

Aktivity dle přání klienta s 
pečovatelem  (např. vycházka, 

stolní hry apod.)

Aktivity dle přání klienta s 
pečovatelem  (např. vycházka, 

stolní hry apod.)

Aktivity dle přání klientů s 
pečovatelem  (např. vycházka, 

stolní hry apod.)

Aktivity dle přání klientů s 
pečovatelem  (např. vycházka, 

stolní hry apod.)

4. patro 
odpoledne 

15:00 - 16:00    

Aktivity dle přání klienta s 
pečovatelem  (např. vycházka, 

stolní hry apod.)

Aktivity dle přání klienta s 
pečovatelem  (např. vycházka, 

stolní hry apod.)

Aktivity dle přání klienta s 
pečovatelem  (např. vycházka, 

stolní hry apod.)

Aktivity dle přání klienta s 
pečovatelem  (např. vycházka, 

stolní hry apod.)

Aktivity dle přání klienta s 
pečovatelem  (např. vycházka, 

stolní hry apod.)

Aktivity dle přání klientů s 
pečovatelem  (např. vycházka, 

stolní hry apod.)

Aktivity dle přání klientů s 
pečovatelem  (např. vycházka, 

stolní hry apod.)

3.patro 
dopoledne 

10:00 - 11:00

Trénik paměti                      
10:30-11:30

Aktivity s pečovateli na patře Tvoření                                     
10:30-11:30

Grafomotorika             10:30-
11:30                       

Deskové hry                10:30-11-
30

Aktivity dle přání klientů s 
pečovatelem  (např. vycházka, 

stolní hry apod.)

Aktivity dle přání klientů s 
pečovatelem  (např. vycházka, 

stolní hry apod.)

3.patro 
odpoledne 

15:00 - 16:00

Aktivity s pečovateli na patře Aktivity s pečovateli na patře Canisterapie Jemná motorika Aktivita s pečovateli na patře
Aktivity dle přání klientů s 

pečovatelem  (např. vycházka, 
stolní hry apod.)

Aktivity dle přání klientů s 
pečovatelem  (např. vycházka, 

stolní hry apod.)

2.patro 
dopoledne 

10:00 - 11:00

Trénink paměti                     
09:30-10:30

Grafomotorika             10:30-
11:30                       

Ergoterapie                       9:30-
11:30   

Předčítání                        9:30-
10:30

Reminiscence              9:30-
11:30

Aktivity s pečovateli na patře Aktivity s pečovateli na patře 

2.patro 
odpoledne 

15:00 - 16:00

Ergoterapie                      Deskové hry Canisterapie Jemná motorika                                Aktivita s pečovateli na patře
Aktivity dle přání klientů s 

pečovatelem  (např. vycházka, 
stolní hry apod.)

Aktivity dle přání klientů s 
pečovatelem  (např. vycházka, 

stolní hry apod.)

1. patro 
dopoledne 

10:00 - 11:00    

Aktivity s pečovateli na patře Ergoterapie                      9:30-
10:30                 

Povídání                        9:30-
10:30                      

Grafomotorika            
9:30-10:30

Hry                               9:30-
10:30

Aktivity s pečovateli na patře Aktivity s pečovateli na patře 

1. patro 
odpoledne  

15:00 - 16:00    

Aktivita s pečovateli na patře Aktivita s pečovateli na patře Canisterapie Jemná motorika Aktivita s pečovateli na patře
Aktivity dle přání klientů s 

pečovatelem  (např. vycházka, 
stolní hry apod.)

Aktivity dle přání klientů s 
pečovatelem  (např. vycházka, 

stolní hry apod.)

Velká jídelna od 
9:30

Zábavné 
dopoledne            

Cvičení         Pečení                    
Hudební 

dopoledne s 
hostem.

Cvičení Kvízové dopoledne

SENIORCENTRUM 

SENECURA TEREZÍN

Týdenní plán aktivit od 30.09.2019 do 06.10.2019


