
 

 Plán aktivit SeniorCentrum Terezín 3. a 4.patro / 29. týden                     
                    

 

19. července 

pondělí 

20. července 

úterý 

21. července 

středa 

22. července 

čtvrtek 

23. července 

pátek 

24. července 

sobota 

25. července 

neděle 

Hlavní jídelna 

9:30 – 11:30 

Zpívání s kytarou 

s Alicí 

 

Hlavní jídelna 

9:30 – 11:30 

Protahovací cvičení 

s Lenkou 

 

 

         Hlavní jídelna 

9:30 – 11:30 

Toulky po hradech a 

zámcích s Mirkou 

 
 

Hlavní jídelna 

9:30 – 11:30 

Kondiční cvičení 

s Lenkou 

 

Hlavní jídelna 

9:30 – 11:30 

Přírodopisná dokument-

Zázraky přírody s Lenkou 

 

 

 

 
3.patro 

10:00-11:00 

 

Slovní hry s 

pečovateli 

 

 

 

 
3.patro 

10:00-11:00 

Karetní hry s 

pečovateli 

 

 

3.patro 

10:30-11:30 

Reminiscence s 

Lenkou 

 

3.patro 

09:30-10:30 

Luštění křížovek s 

Mirkou 

 

3.patro 

10:30-11:30 

Zpívání s Alicí v 

parku 

 

3.patro 

10:30-11:30 

Paměťové hry s 

Mirkou 

 

   3.patro 

10:30-11:30 

Háčkování s 

Mirkou 

 
3.patro 

15:00-16:00 

Čtení a zpívání 

v parku s Alicí 

 

3.patro 

15:00-16:00 

Dámský klub s 

Mirkou 

 

3.patro 

15:00-16:00 

Ochutnávka 

bábovek s Lenkou 

 

3.patro 

15:00-16:00 

Reminiscence s 

Lenkou 

 

3.patro 

15:00-16:00 

Domino s 

pečovateli 

 

3.patro 

15:00-16:00 

Hudební odpoledne 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 

10:00-11:00 
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…) 

 


