
V rámci jednotlivých aktivit bude pořizována fotodokumentace 

TÝDENNÍ PROGRAM 
      Od  10.5.  – 14.5. 2021 
Pondělí  10.5. 
7:00– 8:30               příchod přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje, kávy,svačiny 
8.30 – 9.00  nácvik ranní hygieny / péče o naše zvířátka 
9:00 – 9:30  raníček / malá rozcvička protažení celého těla / jízda na motomedu 
9:30 – 11:30   komunikační kroužek – téma: májové svátky- povídání na dané téma  
                                pracovní dílny – sestavování a oprava vyvýšených záhonů                                                                 
                                tvořivé dílny-  tkaní koberečků z vlny                                                                             
12:00 – 13:00 oběd - úklid 
13:00 – 13:30 odpolední odpočinek za doprovodu relaxační hudby                             
Odpolední program:  stolní hry na terase 
                                                                                                                                                                                       
Úterý 11.5. 
7:00 – 8:30  příchod přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje,kávy,svačiny 
8:30 – 9:00               nácvik ranní hygieny / péče o naše zvířátka 
9 :00 – 9:30              raníček / dechová cvičení 
                                 pracovní činnosti- opět začínáme pracovat na výrobě vonných svíček  
                                                                 a mýdel 
12:00-  13:00            oběd - úklid 
13:00 – 13:30           odpolední odpočinek za doprovodu čtené pohádky                                 
Odpolední program :  procházka do přírody/ venkovní míčové hry 
                                           
Středa  12.5. 
7:30 – 8:30  příchod a přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje,kávy,svačiny 
8:30 – 9:00  nácvik ranní hygieny  / péče o naše zvířátka 
9:00 – 9:30  raníček  /  malá rozcvička spojená s hudebními nástroji        
9:30 – 11:30           studenská středa- edukační trivium ( nácvik čtení, psaní, počítání) 1.skupinka 
                                                               opakování hodin, hra na obchod-  2. skupinka 
12:00 – 13:00 oběd - úklid 
13:00 – 13:30  polední klid bez filmu a hudby / aromaterapie  
Odpolední program : exkurze do sušického  sportoviště                                                                                                
                               
Čtvrtek  13.5. 
7:30 – 8:30 příchod a přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje,kávy,svačiny 
8:30 – 9:00  nácvik ranní hygieny  / péče o naše zvířátka 
9:00 – 9:30  raníček, malá rozcvička s míči 
9:30 – 11:30            běžné domácí práce ( udržování pořádku v Klíčku)    
                                diskotéka s oblíbenými hity                                                                          
12:00 – 13:00 oběd, úklid 
13:00 – 13:30         odpolední odpočinek s prvky  bazální stimulace                              
Odpolední program :aktivita dle přání klienta ( aktivity vedoucí k naplnění cílů klientů -podle       
                                 individuálního plánu) 
                                                                                          
Pátek 14.5. 
7:30 – 8:30  příchod a přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje,kávy,svačiny 
8:30 – 9:00  nácvik ranní hygieny  / prvky bazální stimulace/péče o naše zvířátka 
9:30 – 10.30            práce na zahradě- sázení kytiček, setí semínek 
10:30 – 12:30          vaříme si oběd:   rajská polévka, smažený sýr s bramborem    
12:30 – 13:30          úklid                                                          
              

Změna programu vyhrazena podle počasí, dále může být program měněn vlivem silného 
rozrušení klientů,kdy je potřeba vyhodnotit situaci a případně zvolit alternativní činnost. 

                             Pitný režim klientů je zajišťován po celou dobu poskytované služby. 


