
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
06.07.2020 07.07.2020 08.07.2020 09.07.2020 10.07.2020 11.07.2020 12.07.2020

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

Státní svátek  Výroba broukoviště s Lenkou                              
10:30-11:30

Hudební hádanky s Alicí                                
9:30-10:30

Modelování květin s Alicí                                            
9:30-10:30

Dámský klub s Mirkou                                                 
9:30-11:30

Aktivity dle přání klientů s 
pečovatelem  (např. vycházka, 

stolní hry apod.)

3.patro 
odpoledne 

15:00 - 16:00

Státní svátekI Vycházka do parku                          Canisterapie rozvoz nákupu Kontrola záhonů
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

Státní svátek Trénink paměti s Mirkou                           
9:30-10:30

Vzpomínková terapie s 
Lenkou                      

9:30-11:30        

Modelování květin s Alicí                                                  
10:30-11:30

Deskové hry                                             Aktivity s pečovateli na patře Aktivity s pečovateli na patře 

2.patro 
odpoledne 

15:00 - 16:00

Státní svátek Vycházka do parku                          Canisterapie rozvoz nákupu Kontrola záhonů
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    

Státní svátek Výroba broukoviště s Lenkou                                      
9:30-10:30

Hudební hádanky s Alicí                                                                   
10:30-11:30

Zpívání s Mirkou                                            
9:30-10:30

Hry s míčem Aktivity s pečovateli na patře Aktivity s pečovateli na patře 

1. patro 
odpoledne  

15:00 - 16:00    

Státní svátek Vycházka do parku Canisterapie rozvoz nákupu Vycházka do parku
Aktivity dle přání klientů s 

pečovatelem  (např. vycházka, 
stolní hry apod.)

Aktivity dle přání klientů s 
pečovatelem  (např. vycházka, 

stolní hry apod.)

Hlavní jídelna    -
1p. Státní svátek

Kondiční cvičení a 
zpívání s kytarou s  

Alicí
Fotokoutek s 

Mirkou

Relaxační cvičení a 
písničky na přání s 

Lenkoui

Cestujeme po 
hradech a zámcích 

s Lenkou

SENIORCENTRUM 

SENECURA TEREZÍN

Týdenní plán aktivit od 06.07.2020 do 12.07.2020


