
 

 Plán aktivit SeniorCentrum Terezín 3. a 4.patro / 18. týden                     
                    

 

3. května 

pondělí 

4. května 

úterý 

5. května 

středa 

6. května 

čtvrtek 

7. května 

pátek 

8. května 

sobota 

9. května 

neděle 

Hlavní jídelna 

9:30 – 11:30 

Bez aktivit 

 

 

Hlavní jídelna 

9:30 – 11:30 

Bez aktivit 

 

 

         Hlavní jídelna 

9:30 – 11:30 

Bez aktivit 

 

 

Hlavní jídelna 

9:30 – 11:30 

Bez aktivit 

 

 

Hlavní jídelna 

9:30 – 11:30 

Bez aktivit 

 

 

 

 

 
3. patro 

10:00-11:00 

Dopoledne 

s dobrovolníkem 

- 

Pexeso s Danem 

 

 

 

 
3.patro 

9:00-10:00 

Ranní rozcvička s 

pečovateli 

 

3.patro 

9:30-11:30 

Zdobení májky s Lenkou 

 

3.patro 

9:30-10:30 

Počítání s Mirkou 

10:30-11:30 

Protahovací cvičení s 

Lenkou 

3.patro 

9:30-10:30 

Český jazyk s Mirkou 

10:30-11:30 

Poslech operetních a 

filmových melodií s Alicí 

3.patro 

9:30 – 10:30 

Relaxační cvičení s 

Lenkou 

 

   3.patro 

9:30-11:30 

Cestománie – Asie 

S Mirkou 

 
3.patro 

15:00-16:00 

Reminiscence s Mirkou 

 

3.patro 

15:00-16:00 

Zpívání v parku s Alicí 

 

3.patro 

15:00-16:00 

Pobyt v parku s 

pečovateli 

 

3.patro 

15:00-16:00 

Reminiscence s Lenkou 

 

3.patro 

15:00-16:00 

Krmení koníků s 

pečovateli 

 

3.patro 

15:00-16:00 

Pobyt v parku s 

pečovateli 

 

3.patro 

15:00-16:00 

Pobyt v parku s 

pečovateli 

 
4. patro 

10:00-11:00 
Aktivita na přání klientů s 

pečovateli (např. vycházky, 
hry, ruční práce…) 

 

 

4.patro 

10:30-11:30 
Aktivita na přání klientů s 

pečovateli (např. vycházky, 
hry, ruční práce…) 

 

 

4 . p a t r o  

1 0 : 0 0 - 1 1 : 0 0  
Aktivita na přání klientů s 

pečovateli (např. vycházky, 
hry, ruční práce…) 

 

4. patro 

10:00-11:00 
Aktivita na přání klientů s 

pečovateli (např. vycházky, 

hry, ruční práce…) 

 

 

4.patro 

10:00-11:00 
Aktivita na přání klientů s 

pečovateli (např. vycházky, 
hry, ruční práce…) 

4. patro 

10:00-11:00 
Aktivita na přání klientů s 

pečovateli (např. vycházky, 
hry, ruční práce…) 

 

      

  

4. patro 

10:00-11:00 
Aktivita na přání klientů s 

pečovateli (např. vycházky, 
hry, ruční práce…) 

 

 

 

 

4. patro 

15:00-16:00 
Aktivita na přání klientů s 

pečovateli (např. vycházky, 
hry, ruční práce…) 

 

4. patro 

15:00-16:00 
Aktivita na přání klientů s 

pečovateli (např. vycházky, 
hry, ruční práce…) 

 

4. patro 

15:00-16:00 
Aktivita na přání klientů s 

pečovateli (např. vycházky, 
hry, ruční práce…) 

 

 

4. patro 

15:00-16:00 
Aktivita na přání klientů s 

pečovateli (např. vycházky, 
hry, ruční práce…) 

 

4. patro 

15:00 
Aktivita na přání klientů s 

pečovateli (např. vycházky, 
hry, ruční práce…) 

 

 

 

4. patro 

15:00-16:00 
Aktivita na přání klientů s 

pečovateli (např. vycházky, 
hry, ruční práce…) 

 

4. patro 

15:00-16:00 
Aktivita na přání klientů s 

pečovateli (např. vycházky, 
hry, ruční práce…) 

 


