
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
13.07.2020 14.07.2020 15.07.2020 16.07.2020 17.07.2020 18.07.2020 19.07.2020

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

Trénink paměti s Lenkou                                               
10:30-11:30

Dámský klub s Mirkou                                  
09:30-10:30

Luštění křížovek                 
Skládání příběhu z obrázků s 

Mirkou                      
10:30-11:30                 

Reminiscence s Lenkou       
9:30-11:30

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

Reminiscenční terapie v parku Úprava záhonků s Mirkou Poslech hudby                           Rozvoz nákupu Posezení v parku
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 s Lenkou                                               
9:30-10:30

Dámský klub s Mirkou                                  
10:30-11:30

Poslech hudby                           
Skládání příběhu z obrázků s 

Mirkou                      
9:30-10:30                 

Novinky z denního tisku Aktivity s pečovateli na patře Aktivity s pečovateli na patře 

2.patro 
odpoledne 

15:00 - 16:00

Reminiscenční terapie v 
parkuí

Poznávání rostlin v parku s 
Lenkou

Posezení s kávou Rozvoz nákupu Posezení v parku
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    

Poslech hudby Hraní her                                         Čtení krátkých povídek                                                        Povídání o fauně Rytmické cvičení Aktivity s pečovateli na patře Aktivity s pečovateli na patře 

1. patro 
odpoledne  

15:00 - 16:00    

Reminiscenční terapie v 
parkuí Posezení s kávou Hry s míčem Rozvoz nákupu Posezení v parku

Aktivity dle přání klientů s 
pečovatelem  (např. vycházka, 

stolní hry apod.)

Aktivity dle přání klientů s 
pečovatelem  (např. vycházka, 

stolní hry apod.)

Hlavní aktivitana 
velké jídelně   
9:30-11:30

Výroba dekorace z 
polystyrenu s 

Mirkou

Kondiční cvičení a 
písničky na přání s 

Lenkou

Ochutnávka 
zmrzliny s 

harmonikářem

Protahovací 
cvičení+kavárna 

dříve narozených s 
Lenkou

Filmové dopoledne 
s Mirkou

SENIORCENTRUM 

SENECURA TEREZÍN

Týdenní plán aktivit od 13.07.2020 do 19.07.2020


