
Aktivity
September 2021

Leto sa skončilo a navštívila nás pani
Jeseň. Listy na stromoch hrajú rôznymi
farbami a rovnako pestrá ako príroda je aj
ponuka krúžkovej činnosti v stredisku.
Každý senior má možnosť vybrať si z
bohatej škály krúžkov, ktoré sú zamerané
nielen na rozvíjanie zručností, ale aj
predchádzajú vzniku sociálnej izolácie.
Seniori majú možnosť stretávať sa pri
činnostiach, ktoré ich zaujímajú a zároveň
si vyplnia svoj voľný čas rozhovormi.

Aktivity prebiehajú od pondelka do piatku. 

V pondelok je to hudobný krúžok, v utorok
popoludnie pri spoločenských hrách, v stredu
pamäťové cvičenie a kulinársky krúžok, v piatok
hra bingo a čitateľský krúžok. Podľa záujmu
prijímateľov sa hrajú aj šípky a realizujú sa
filmové dopoludnia. 

Prijímateľom, ktorí majú záujem o informácie o aktuálnom dianí vo
svete alebo o komunikáciu so svojimi príbuznými prostredníctvom
výpočtovej techniky sme ponúkli pomoc pri práci s počítačom. 
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Príjemne strávené chvíle zažívajú seniori pri
hudbe. Snahou je ponúkať pestré piesne. Seniori
si radi zaspomínajú na svoje mladé časy pri
hudbe od Mariky Gombitovej, Hany Zagorovej
alebo Karla Gotta, ktorý patrí medzi
najvýznamnejších a najpopulárnejších spevákov
v dejinách česko-slovenskej populárnej hudby.

Spoločenská miestnosť v zariadení sa
každý utorok naplnila nadšencami
spoločenských hier. Pravidelné skupinky
sa stretli pri hre Človeče nehnevaj sa a pri
kartových hrách, a to kanasta a žolík. Vždy
je príjemná atmosféra, skupinky sa
navzájom poznajú, ale vždy sú vítaní aj
noví hráči. Miestnosťou sa ozýva hod
kockami, šuchot kariet, ale samozrejme aj
hudba, ktorá dotvára príjemnú atmosféru
tohto popoludnia. 

Popoludnie pri spoločenských hrách

Hudobné popoludnie sa vždy nesie v znamení spevu a
dobrej nálady. Na konci si seniori radi vypočujú
relaxačnú hudbu, pri ktorej si poniektorí zatvoria oči
(napríklad meditačnú, zameranú na životnú rovnováhu
a pokoj, ale aj relaxačnú hudbu so zvukom prírody). Táto
hudba má najsilnejšie účinky pri oddychu a cielenej
relaxácii prijímateľov. 

Hudobný krúžok
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Nakoľko nám nie je ľahostajná kondícia
mozgov našich seniorov, pravidelne každú
stredu realizujeme tréningy pamäte, a to
formou hier napríklad pexesom, dopĺňaním
viet z porekadiel alebo slovnými hrami,
vrámci ktorých si seniori musia spomenúť
na slová k určitej téme. Nechýbala ani hra
„Meno, mesto, zviera, vec“, na konci ktorej
si všetci spočítali body. Najúspešnejší
odchádza vždy s úsmevom na tvári.
Aktivity boli zamerané na dlhodobú aj
krátkodobú pamäť.

V stredu, už tradične, v našom zariadení rozvoniava. Pre prijímateľov je to znamenie, že
prebieha kulinársky krúžok. Ženy, ktorým zdravotný stav dovoľuje, ktorým varenie a pečenie
je záľubou, poprípade, ktoré majú záujem sa to naučiť, pripravujú všakovaké dobroty. 

Pamäťové cvičenie

Kulinársky krúžok

Tento mesiac sa
rozhodli pre prípravu

rôznych druhov
nátierok, napríklad

vajíčková, oškvarková či
kápiová. Aj napriek
tomu, že samotná

príprava bola celkom
prácna, išlo im to od
ruky. Veď nakoniec,

pozrite sa, ..... vyzerá to
úžasne, že? 
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Piatky patria spoločenskej hre Bingo. V
týchto jesenných dňoch sa teší veľkej
popularite v našom zariadení. Hrou si
naši seniori spríjemnia nielen deň, ale
trénujú si aj svoju pamäť. Dopoludnie sa
nesie v príjemnej atmosfére, každý
sústredene čaká na svoje výherné čísla.
Samozrejme každý si praje výhru aj
vzájomne. Dopoludnie nám pri hre
ubehne veľmi rýchlo.

Kniha je v sychravom počasí veľmi dobrým
spoločníkom, čo vieme aj v našom
zariadení. Krúžok sa teší veľkej obľube,
vždy radi privítame nápady na ďalšie
čítanie. Prevažovali kratšie príbehy s
historickou témou. Naši seniori obľubujú
príbehy o hradoch a zámkoch, ktoré sú
opradené rôznymi povesťami. Nie nadarmo
sa hovorí, že kniha je najlepší priateľ
človeka a aj naše sedenia sú vedené v
priateľskom duchu a v priateľských
rozhovoroch. Radi sme si pospomínali na
svoje mladé časy a zážitky. Je obdivuhodné
počúvať ich príbehy z mladosti. 

Bingo

Čitateľský krúžok
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Aby sme nezabúdali ani na pohyb našich seniorov,
pravidelne podľa záujmu sme organizovali hod
šípkami na terč, ktorý sa teší čoraz väčšej obľube.
Každý sa na svoj hod sústredí a samozrejme chce
hodiť čo najvyšší počet bodov. Vždy pribudne
niekto, kto to chce vyskúšať prvýkrát a ostatní ho
samozrejme podporujú. Pri hre nechýbalo
povzbudzovanie, smiech a dobrá nálada. Nie je
dôležitá sila, ale presnosť. 

Aktivitu zameranú na premietanie filmov sme
realizovali pre našich seniorov v spoločenskej
miestnosti a multifunkčnej miestnosti v
dopoludňajších hodinách. Premietali sa historické
filmy s názvom Angelika - príbeh oddanej lásky a film
o literárnej postave nemeckého spisovateľa Karla
Maya - Winetou. Uprednostnili sme filmy na želanie
seniorov, ktorí si priali premietať kresťanské filmy. Na
tento účel využívame dataprojektor a plátno, ktoré
umožňuje komfortné sledovanie. Filmový krúžok
vnímame ako istú formu reminiscenčnej terapie
zameranej na udržanie kognitívnych schopností
prijímateľov sociálnej služby.

Šípky

Filmové dopoludnie

Seniorom, ktorí majú záujem o komunikáciu
prostredníctvom počítača sme ponúkli pomoc pri
práci s výpočtovou technikou. Keďže väčšina z
nich nemá takmer žiadne skúsenosti ani znalosti
o počítači, sieťach a možnostiach, ktoré ponúka
výpočtová technika, informácie boli dávkované
postupne. Zoznámili sa s počítačom ako takým,
ako funguje myš, klávesnica...Počiatky práce s
počítačom boli ťažké, ale nakoniec sa to zvládlo
bravúrne. 

Pomoc pri práci s počítačom 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Karl_May

