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                    LISTOPAD  2022
 

1. listopad 2022 – Skupinová aktivizační činnost 

                              Individuální aktivizační činnost  

2. listopad 2022 – Skupinové cvičení 

   Individuální aktivizační činnost 

   Individuální nácvik chůze 

3. listopad 2022 – Dílničky ručních prací, výroba dekorací,  

                    malování  

          Individuální aktivizační činnost 

4. listopad 2022 – Canisterapie - Skupinová práce se psem 

                        Individuální aktivizační činnost 

 

7. listopad 2022 – Kvízy – trénování paměti 

     Individuální aktivizační činnost 

     Individuální nácvik chůze 

 

8. listopad 2022 – Skupinová aktivizační činnost 

                          Cestovatelská přednáška – p. Eminger 

                          Kadeřnice 

9. listopad 2022 - Skupinové cvičení 

   Individuální aktivizační činnost 

   Individuální nácvik chůze 
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10. listopad 2022 – Dílničky ručních prací, výroba dekorací,  

                    malování  

          Individuální aktivizační činnost 

11. listopad 2022 – Vaření a volnočasová aktivita – slovní  

                                   hry, stolní hry, čtení časopisů 

   Individuální aktivizační činnost 

   Individuální nácvik chůze 

14. listopad 2022  - Kvízy – trénování paměti 

     Individuální aktivizační činnost 

     Individuální nácvik chůze  

15. listopad 2022 – Skupinová aktivizační činnost 

                        Individuální aktivizační činnost 

16. listopad 2022 – Skupinové cvičení 

   Individuální aktivizační činnost 

   Individuální nácvik chůze 

17. listopad 2022 – STÁTNÍ SVÁTEK – Den boje za svobodu 

a demokracii a mezinárodní den studenstva 

 

18. listopad2022 – Vaření a volnočasová aktivita – slovní  

                                   hry, stolní hry, čtení časopisů 

     Individuální aktivizační činnost 

     Individuální nácvik chůze 

     Pedikúra 
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21. listopad 2022 - Kvízy – trénování paměti 

     Individuální aktivizační činnost 

     Individuální nácvik chůze  

22. listopad 2022 –  Skupinová aktivizační činnost 

                          Filmová kavárna 

                          Kadeřnice 

23. listopad 2022 –  Skupinová aktivizační činnost 

                        Individuální aktivizační činnost 

24. listopad 2022 – Dílničky ručních prací, výroba dekorací,  

                    malování  

           Individuální aktivizační činnost 

25. listopad 2022 – Vaření a volnočasová aktivita – slovní  

                                   hry, stolní hry, čtení časopisů 

     Individuální aktivizační činnost 

     Individuální nácvik chůze 

28. listopad 2022  - Kvízy – trénování paměti 

     Individuální aktivizační činnost 

     Individuální nácvik chůze  

29. listopad 2022 – Skupinová aktivizační činnost 

                        Individuální aktivizační činnost 

30. listopad 2022 – Skupinové cvičení 

   Individuální aktivizační činnost 

   Individuální nácvik chůze 

 

 


