
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
03.08.2020 04.08.2020 05.08.2020 06.08.2020 07.08.2020 08.08.2020 09.08.2020

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

Hudební dopoledne Luštění křížovek Denní tisk Vycházka do parku Hudební dopoledne
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

Čtení na pokračování v parku 
s Alicí

Čtení na pokračování v parku 
s Alicí Canisterapie rozvoz nákupu Pobyt v parku + zpěv

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

Hudební dopoledne Vybarvování s Mirkou                                                            
10:30-11:30

Hádanky s flétnou s Alicí                                             
10:30-11:30

Vycházka do parku Luštění křížovek Aktivity s pečovateli na patře Aktivity s pečovateli na patře 

2.patro 
odpoledne 

15:00 - 16:00

Čtení na pokračování v parku 
s Alicí Vycházka do parku s Mirkou Canisterapie rozvoz nákupu Pobyt v parku + zpěv

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    

Hudební dopoledne Hry s Míčem s Mirkou                                                       
9:30-10:30

Zpívání s kytarou a flétnou s 
Alicí                                              

9:30-10:30
Předčítání Čtení povídek Aktivity s pečovateli na patře Aktivity s pečovateli na patře 

1. patro 
odpoledne  

15:00 - 16:00    

Čtení na pokračování v parku 
s Alicí Hudební odpoledne Canisterapie rozvoz nákupu Pobyt v parku + zpěv

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.

Trénink mozku-
rozšiřování slovní 

zásoby s Alicí

Zdravotní 
cvičení+zpívání s 

kytarou s Alicí

Přírodopisný 
dokument- zvířata s 

Mirkou

Rozcvička + 
písničky na přání s 

Mirkou

Film na přání s 
Mirkou

SENIORCENTRUM 

SENECURA TEREZÍN

Týdenní plán aktivit od 03.08.2020 do 09.08.2020


