
  

 Plán aktivit SeniorCentrum Terezín 3. a  4. patro / 31. týden                     
                    

Změna programu vyhrazena i na venkovní aktivity vzhledem k počasí. 
 

 

1. srpna 
pondělí 

2. srpna 
úterý 

3. srpna 
středa 

4. srpna 
čtvrtek 

5. srpna 
pátek 

6. srpna 
sobota 

7. srpna 
neděle 

Hlavní jídelna v -1.p. 
9:30-11:30 

Čichový kvíz 

 

Hlavní jídelna v -1.p. 
9:30-11:30 

Protahovací cvičení a 
zpěv 

 

  
 

Hlavní jídelna v -1.p. 
9:30-11:30 
Zoo koutek 

 

 
 

Hlavní jídelna v -1.p. 
9:30-11:30 

Relaxační cvičení a 
poslech hudby 

 

 

Hlavní jídelna v -1.p. 
9:30-11:30 

Filmový klub pro 
pamětníky 

 

 

 
 
 

3.patro 
10:00-11:00 

Slovní hry  
 

 

 
 

 
3.patro 

10:00-11:00 

Karetní hry  
 

 

3.patro 
10:00-11:00 

Karetní hry 

 

3.patro 
10:00-11:00 

Hudební dopoledne  

 

3.patro 
10:00-11:00 

Novinky z denního 
tisku  

 

3.patro 
10:00-11:00 

Deskové hry 

 

   3.patro 
10:00-11:00 

Zpívání  

 

3.patro 
14:30-15:30 

Pobyt v parku  

 

3.patro 
14:30-15:30 

Míčové hry 

 

3.patro 
14:30-15:30 

Zahradničení 

 

3.patro 
14:30-15:30 

Životní vzpomínky 

 

3.patro 
14:30-15:30 

Bingo  

 

3.patro 
14:30-15:30 

Hudební odpoledne 

 

3.patro 
14:30-15:30 

Pobyt v parku

 

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 
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 
14:30-15:30 

Aktivita na přání klientů s 
pečovateli (např. vycházky, 

hry, ruční práce…) 
 

4. patro 
14:30-15:30 

Aktivita na přání klientů s 
pečovateli (např. vycházky, 

hry, ruční práce…) 
 

4. patro 
14:30-15:30 

Aktivita na přání klientů s 
pečovateli (např. vycházky, 

hry, ruční práce…) 
 
 

4. patro 
14:30-15:30 

Aktivita na přání klientů s 

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

 

4. patro 
14:30-15:30 

Aktivita na přání klientů s 
pečovateli (např. vycházky, 

hry, ruční práce…) 
 
 
 

4. patro 
14:30-15:30 

Aktivita na přání klientů s 
pečovateli (např. vycházky, 

hry, ruční práce…) 
 

4. patro 
14:30-15:30 

Aktivita na přání klientů s 
pečovateli (např. vycházky, 

hry, ruční práce…) 
 


