
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27.07.2020 28.07.2020 29.07.2020 30.07.2020 31.07.2020 01.08.2020 02.08.2020

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

Přesazování květin s Mirkou                                           
9:30-11:30

Hlavolamy s Lenkou           
09:30-11:30

Denní tisk s Mirkou                                                          
10:30-11:30

Slovní hry s Mirkou                                
10:30-11:30                 

Dámský klub s Mirkou                                                                    
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

Předčítání v parku - Robin Křížovky s Mirkou                               Posezení s Kávou                        Rozvoz nákupu Kavárna 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                                                           
10:30-11:30

Křížovky s Mirkou                                 
10:30-11:30

Hudební dopoledne
Novinky z denního tisku s 

Mirkou                                 9:30-
10:30                 

Práce s papírem s Lenkou Aktivity s pečovateli na patře Aktivity s pečovateli na patře 

2.patro 
odpoledne 

15:00 - 16:00

Předčítání v parku - Robin Hlavolamy s Lenkou Zpívání s Mirkou                                                     Rozvoz nákupu Kavárna 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    

Trénink paměti s Lenkou                                                           
9:30-10:30

Nácvik jemné motoriky s 
Mirkou                      

9:30-10:30  

Zpívání s Mirkou                                                      
9:30-10:30

Hudební dopoledne Hry s míčem Aktivity s pečovateli na patře Aktivity s pečovateli na patře 

1. patro 
odpoledne  

15:00 - 16:00    

Trénink paměti s Lenkou Hudební odpoledne                              Cvičení s Lenkou Rozvoz nákupu Kavárna 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

Luštění - 
přeházená písmena 

s Alicí

Protahovací 
cvičení + zpěv s 

Alicí
Kvízové dopoledne 

s Lenkou

Relaxační 
cvičení+písničky 

na přání s Lenkou
Cestománie s Alicí

SENIORCENTRUM 

SENECURA TEREZÍN

Týdenní plán aktivit od 27.07.2020 do 02.08.2020


