
V rámci jednotlivých aktivit bude pořizována fotodokumentace 

TÝDENNÍ PROGRAM      od  23.5. – 27.5. 2022  
 
 
Pondělí 23.5. 
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/ fotobiomodulační terapie 
9:00 – 9:30  raníček /hudební a taneční hry na terase/ ranní péče o naše zvířátka 
9:30 – 11:30   zeměpisné okénko – Evropa a státy v Evropě 
   tvořivé dílny – práce s keramickou hlínou (misky), práce se dřevem  
12:00 – 13:00 oběd - úklid 
13:00 – 13:30 odpolední odpočinek za doprovodu relaxační hudby/ bazální stimulace 
Odpolední program: pečujeme o naší zahrádku a zvířatka  
                                zahrajeme si fotbálek na našem hřišti / ping pong 
 
Úterý 24.5. 
7:00 – 8:30              příchod a 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 / relaxační cvičení na židlích s jednoduchými prvky jógy 
9:30 – 11:00            kroužek ,,Jsem krásná ,,– mytí vlasů a zkoušení nových účesů 
                                pracovní dílny- práce na novém velkém výběhu pro slepice  
12:00 – 12:30 oběd - úklid 
13:00 – 13:30  polední klid bez filmu a hudby / aromaterapie  
Odpolední program: paměťové odpoledne: HÁDANKY A KVÍZY - na terase 
                                 odměnou budou zmrzlinové poháry 
 
Středa 25.5. 
7:00 – 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 / relaxační cvičení na židlích s jednoduchými prvky jógy 
9:30 – 11:00            sportovní aktivity na hřišti- petangue, ruské kuželky, kroket 
11:30 – 12:00 oběd - úklid 
13:00 – 13:30  polední klid bez filmu a hudby / aromaterapie  
Odpolední program: filmotéka dle přání klientů/ společenské hry/ Xbox 
 
Čtvrtek 26.5. 
7:00 – 8:30  příchod a přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje,kávy,svačiny 
8:30 – 9:00  nácvik ranní hygieny / péče o zvířátka 
9:00 – 9:30  raníček, malá rozcvička –  cvičení s míči 
9:30 – 11:30            oblíbená  HRA STOPOVANÁ –  směr Santos                                
12:00 – 13:00 oběd, úklid 
13:00 – 13:30 odpolední odpočinek za doprovodu předčítání –Šumavské povídky 
Odpolední program: aktivity dle přání klient  
                                zooterapie 
Pátek 27.5. 
7:00 – 8:30  příchod a přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje,kávy,svačiny 
8:30 – 9:00  nácvik ranní hygieny  fotobiomodulační terapie/ bazální stimulace 
9:00 – 10:30  tvořivá dílna- malujeme na sklo 
10:30 – 12:00 vaříme si oběd–  pštrosí vejce s bramborovou kaší a okurkovým salátem 
                                aktivity vedoucí k naplnění cílů klientů (podle individuálního plánu) 

 
 

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.  


