
V rámci jednotlivých aktivit bude pořizována fotodokumentace 

            TÝDENNÍ  PROGRAM       

              od 5.12.  -  9.12.  2022 
Pondělí  5.12.  
7:00 – 8:30  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/ fotobiomodulační terapie                       
9:30 – 11:30            zahájení výstavy perníčků na radnici- zpíváme koledy 
12:00 -  13:00          příprava stolování -  oběd - úklid                                   
13:00 – 13:30 odpolední odpočinek za doprovodu relaxační hudby/ bazální stimulace 
Odpolední program: stolní hry zaměřené na trénink paměti 
      
Úterý 6. 12. 
7:00 – 8:30  přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje, kávy, svačiny 
8:30 – 9:00            nácvik ranní hygieny  / péče o naše zvířátka / fotobiomodulační terapie 
9:00 – 9:30              raníček -  rozcvička hra Padák 
10:00 – 12:00          mikulášská diskotéka v Klíčku- čeká nás turnaj v našich oblíbených hrách,  
                                mikulášská nadílka  
12:30 – 13:30  příprava stolování - oběd - úklid 
13:30 – 14:00 odpolední odpočinek – relaxace pomocí předčítání z knihy Jakub a Jáchym 
Odpolední program:odpolední procházka při řece, krmení kachen 
  
Středa 7.12.          
7:00 – 8:30  příchod a přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje,kávy,svačiny 
8:30 – 9:00  nácvik ranní hygieny  / cvičení na motomedu/ fotobiomodulační terapie 
9:00 – 9:30  raníček  / jóga prstů /  hra -  tichá pošta 
9:30 – 12:00            adventní dílna- dárečky pro rodiče 
                                počítačový kroužek- dokončování práce na naší prezentaci za rok 2022 
12:00 – 13:00          příprava stolování - oběd - úklid 
13:00 – 13:30  polední klid bez filmu a hudby, aromaterapie 
Odpolední program.:zooterapie- pečujeme o naše zvířátka           
 
Čtvrtek 8.12.            
7:00 – 8:30  přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje, kávy, svačiny 
8:30 – 9:00            nácvik ranní hygieny  / péče o naše zvířátka / fotobiomodulační terapie 
9:00 – 9:30              raníček -  bubnování 
10:00 – 12:00          pracovní dílny- vyrábíme budku pro ptáčky 
                                tvořivá dílna- vytváříme semínkové vánoční ozdoby pro ptáčky 
12:30 – 13:30  příprava stolování - oběd - úklid 
13:30 – 14:00 odpolední odpočinek – relaxace pomocí poslechu audiopohádky 
Odpolední program:aktivity dle přání klienta 
                                nákup potravin na páteční oběd 
  
Pátek   9.12.                   
7:00 – 8:30  příchod a přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje, kávy,svačiny 
8:30 – 9:00  nácvik ranní hygieny  
9:00 – 10:30            práce s papírem- skládáme andílky z papíru 
10:30 – 12:30 vaříme si oběd– smažený sýr a domácí hranolky 
                                aktivity vedoucí k naplnění cílů klientů (podle individuálního plánu) - 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 je zajištěn  po celou dobu poskytované služby. 


