
V rámci jednotlivých aktivit bude pořizována fotodokumentace 

TÝDENNÍ PROGRAM      od  18.4. – 22.4. 2022  
 
 
Pondělí  18.4.        Velikonoční pondělí – státní svátek 
 
 
Úterý 19.4. 
7:00 – 8:30  příchod přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje,kávy,svačiny 
8:30 – 9:00               nácvik ranní hygieny / jízda na motomedu 
9 :00 – 9:30              raníček / cvičení na míčích/ fotobiomodulační terapie 
9:30- 10:00               ranní péče o naše zvířátka 
10:00- 11:30             kroužek Kuchařinky – uděláme si vajíčkovou pomazánku s bylinkami 
                                 pracovní dílny -  připravujeme návrh na venkovní domeček pro morčata 
12:00- 13:00             oběd- úklid  
13:00- 13:30             odpolední odpočinek / aromaterapie 
Odpolední program: venkovní aktivity na hřišti / karetní hry  
                                 ochutnávka naší vydařené pomazánky 
                            
Středa 20.4. 
7:30 – 8:30  příchod a přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje,kávy,svačiny 
8:30 – 9:00  nácvik ranní hygieny  / fotobiomodulační terapie 
9:00 – 9:30  raníček  /  protahování pomocí žebřin/ cvičení s činkami 
9:30 – 10:00            ranní péče o naše zvířátka 
10:00 – 11:30          zahradní terapie – setí mrkve, ředkviček, hrášku…. 
                                terénní úpravy v naší zahradě pro výběh slepic            
12:00 – 13:00 oběd - úklid 
13:00 – 13:30 odpolední odpočinek za doprovodu audioknihy „ Příběh malého poseroutky 2.,, 
Odpolední program:  zahrajeme si zábavnou hru VIDEOSTOP                                                                                                                                             
 
 
Čtvrtek  21.4. 
7:30 – 8:30            příchod a přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje,kávy,svačiny 
8:30 – 9:00  nácvik ranní hygieny  / jízda na motomedu/ fotobiomodulační terapie 
9:00 – 9:30  raníček, malá rozcvička s gymnastickými míči 
9:30- 10:00  ranní péče o naše zvířátka 
10:00– 10:45           tvořivá dílna – připravujeme prezentační výrobky na „Den pro rodinu“  
                                nacvičujeme vystoupení – píseň Kovbojská               
12:00 – 13:00 oběd, úklid 
13:00 – 13:30          odpolední odpočinek za doprovodu relaxační hudby    
Odpolední program : pinkponk na terase / ruské kuželky 
 
 
Pátek  22.4.                
 7:30 – 8:30            příchod a přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje,kávy,svačiny 
 8:30 - 9:00           ranní péče o naše zvířátka , protahování celého těla 
 9.00– 10.00           relaxační terapie- tandrum  buben, prvky bazální stimulace  
10.00-12.30            vaříme si oběd – pštrosí vejce s bramborem a okurkovým salátem 
                               úklid společných prostor 
 
       
              

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.  


