
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
20.07.2020 21.07.2020 22.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 25.07.2020 26.07.2020

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

Novinky z denního tisku        Hudební dopoledne         
09:30-10:30

     Slovní hry s Alicí           
10:30-11:30

      Luštění křížovek                        
      s Mirkou                  10:30-

11:30                 
Hraní stolních her                                                                    

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

Trénink paměti s Mirkou Sběr bylin s Alicí Canisterapie                          Rozvoz nákupu Kavárna
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

Malování květin
      Práce s obrázky                         

      s Mirkou                10:30-
11:30

      Slovní hry s Alicí                
9:30-10:30

      Luštění křížovek                        
      s Mirkou                  09:30-

10:30                 
Předčítání z denního tisku Aktivity s pečovateli na patře Aktivity s pečovateli na patře 

2.patro  
odpoledne 

15:00 - 16:00

Trénink paměti s Mirkou Sběr bylin s Alicí Canisterapie Rozvoz nákupu Kavárna
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
Práce s obrázky s Mirkou                                     

                            9:30-10:30  
Hraní her                                                        Povídání o létě Hry s míčem Aktivity s pečovateli na patře Aktivity s pečovateli na patře 

1. patro  
odpoledne  
15:00 - 16:00    

Hry s míčem Hudební odpoledne Canisterapie Rozvoz nákupu Kavárna
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

Výtvarné tvoření s 
Mirkou

Protahovací 
cvičení a zpívání s 

Alicí
Cestujeme po 

Čechách s Mirkou
Kondiční cvičení a 

kvízování sAlicí
Dokumentární film 

ze světa zvířat s 
Mirkou

SENIORCENTRUM 

SENECURA TEREZÍN

Týdenní plán aktivit od 20.07.2020 do 26.07.2020


