
 

 Plán aktivit SeniorCentrum Terezín 3. a 4.patro / 48. týden                    
                    

Změna aktivit dle aktuální situace. 

 

29. listopadu 

pondělí 

30. listopadu 

úterý 

1. prosince 

středa 

2. prosince 

čtvrtek 

3. prosince 

pátek 

4. prosince 

sobota 

5. prosince 

neděle 

Hlavní jídelna 

9:30 – 11:30 

Kvízové dopoledne 

s Alicí 

 

Hlavní jídelna 

9:30 – 11:30 

Protahovací cvičení s 

Alicí 

 

Hlavní jídelna 

9:30 – 11:30 

Vánoční pečení s Alicí 

 

Hlavní jídelna 

9:30 – 11:30 

Kondiční cvičení s Alicí 

 

Hlavní jídelna 

9:30 – 11:30 

Zdobení vánočních 

stromečků a koledy 

s dětmi z dětské skupiny 

s Alicí 

 

 

 

 

3.patro 

10:00-11:00 

 

Rytmizace s 

pečovateli 

 

 

2. Adventní neděle 

 

3. patro 

10:00-11:00 

 

Připomenutí adventu 

s pečovateli 

 

 

 

3.patro 

10:00-11:00 
Víkendové novinky 

z tisku s pečovateli 

 
 

 

3.patro 

10:00-11:00 
Karetní hry s pečovateli 

 

3.patro 

10:00-11:00 
Slovní fotbal s pečovateli 

 
 

3.patro 

10:00-11:00 
Diskuze o vánočních 

zvycích s pečovateli 

 

   3.patro 

10:00-11:00 
Přísloví a pořekadla s 

pečovateli 

 

 

3.patro 

15:00-16:00 
Reminiscence s 

pečovateli 

 

3.patro 

15:00-16:00 
Dámský klub s 

pečovateli 

 

3.patro 

15:00-16:00 
Hudební odpoledne s 

pečovateli 

 

3.patro 

15:00-16:00 
Reminiscence s 

pečovateli 

 

3.patro 

15:00-16:00 
Deskové hry s 

pečovateli 

 
 

3.patro 

15:00-16:00 

Posezení s kávou s 

pečovateli 

 

3.patro 

15:00-16:00 

Vánoční melodie 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 

15:00-16:00 
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…) 

 


