
V rámci jednotlivých aktivit bude pořizována fotodokumentace 

TÝDENNÍ PROGRAM – od 27.3.- 31.3.2023 
        
Pondělí  27.3. 
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   velikonoční tvořivé dílny -  barvení a malování vajíček 
  pracovní dílny -  vybavení interiéru voliéry (krmítka,  bidýlka,domeček,houpačka)  
12:00 – 13:00 příprava stolování - oběd - úklid 
13:00 – 13:30 odpolední odpočinek za doprovodu bubnu tandrum                           
Odpolední program: TURNAJ  V KUŽELKÁCH / procházka po okolí Klíčku 
 
Úterý 28.3.           
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 naše zvířátka /jízda na motomedu 
9:00 – 9:30  raníček  / protažení celého těla/ jóga prstů     
9:30 – 11: 30           zábavné  vědomostní hry na počítači 
   keramická dílna - glazurování hotových výrobků 
                                 pojedeme do bazénu od 11-13 hod služebním autem 
12:00 – 13:00  příprava stolování - oběd - úklid 
13:00 – 13:30  odpolední odpočinek za doprovodu relaxační hudby                                
Odpolední program : venkovní pohybové hry/ stolní hra cink/ magnetická stavebnice 
               fotobiomodulační terapie  
Středa  29.3.           
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 naše zvířátka /jízda na motomedu 
9:00 – 9:30  raníček  / pohybové cvičení s hudbou/ pantomima přírodních živlů         
9:30 – 11:30            sázení semínek do vyvýšených záhonů  
   rozdělání ohně, pálení klestí,jarní úklidv našich zahradách   
12:00 – 13:00  příprava stolování - oběd - úklid 
13:00 – 13:30  odpolední odpočinek  bez hudby   / aromaterapie                              
Odpolední program : pohybové hry na Xboxu,  člověče nezlob se, pexeso a jiné stolní hry               
    čajíčkování / fotobiomodulační terapie 
Čtvrtek  30.3. 
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 naše zvířátka / jízda na motomedu 
9:00 – 9:30  raníček, malá rozcvička s činkami 
9:30 – 11:30            pracovní dílny- tvoříme výzdobu na Velikonoce 
                                komunikační kroužek- téma : co jsme prožili v březnu –trénink paměti 
 vytváříme koláž březnových vzpomínek 
12:00 – 13:00  příprava stolování – oběd - úklid 
13:00 – 13:30         odpolední odpočinek s prvky  bazální stimulace                              
Odpolední program :  venkovní aktivity na hřišti ( fotbal, petang, kuželky, malování křídou) 
                                  pink -ponk na terase 
Pátek 31.3. 
7:00 – 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            malujeme jarní květiny/  fotobiomodulační terapie/ jóga prstů 
10:30 – 12:30          vaříme si oběd: naše oblíbené špagety 
    příprava stolování – oběd-  úklid 
                                 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. 


