
V rámci jednotlivých aktivit bude pořizována fotodokumentace 

TÝDENNÍ PROGRAM      od  25.4. – 29.4. 2022 
 
Pondělí  25.4.         
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/ nácvik na vystoupení „Den pro rodinu“ 
10:00- 11:00             tvořivé dílny: glazurování keramické zvonkohry 
        výroba venkovního domečku pro morčátka 
11:00-11:30  zooterapie a zahradní terapie 
12:00- 13:00             oběd- úklid  
13:00- 13:30             odpolední odpočinek / aromaterapie s relaxační hudbou 
Odpolední program: venkovní aktivity na hřišti / aktivity dle přání klienta/ deskové hry 
 
Úterý 26.4. 
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/ ranní péče o naše zvířátka 
9:30- 10:00               nácvik na vystoupení / ranní péče o naše zvířátka 
10:00- 11:30             procházka na Santos – sběr přírodnin, krmení kachen, aktivity na hřišti 
12:00- 13:00             oběd- úklid  
13:00- 13:30             odpolední odpočinek za doprovodu audioknihy „ Mach a Šebestová“ 
Odpolední program: společenské hry/pohybové hry na Xboxu/ zahradní terapie 
 
Středa 27.4. 
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 / rozcvička na protažení celého těla/ nácvik na vystoupení 
9:30 – 10:00            ranní péče o naše zvířátka 
10:00 – 11:30          stavění a zdobení máječku před Klíčkem 
   pohybové aktivity na hřišti 
   zooterapie a zahradní terapie      
12:00 – 13:00 oběd - úklid 
13:00 – 13:30  odpolední odpočinek a doposlech audioknihy „Mach a Šebestová“ 
Odpolední program:  malování máječku voskovkami, deskové hry na terase                                                       
Čtvrtek  28.4. 
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–  13:00          předmájové opékání špekáčků (příprava ohniště a posezení) 
   zkouška na pálení čarodějnic  (postavíme si vlastní čarodějnici z přírodních 
    materiálů )/ tento den bude odhlášen oběd            
13:00 – 13:30          odpolední odpočinek za doprovodu relaxační hudby a aromaterapie  
Odpolední program : povídání si o májových svátcích, májový kvíz,  
Pátek  29.4.                
 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 
 9.00– 10.00          aktivity dle přání klienty, bazálni stimulace,cvičení na žíněnkách (protažení těla) 
10.00-12.30          vaříme si oběd – kuřecí vývar, oblíbené palačinky s džemem 
  

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.  


