
ΜΑΓΕΙΡΕΨΤΕ ΜΑΖΙ
Ζητήστε τη βοήθεια του στο μαγείρεμα, διαλέγοντας μια απλή
συνταγή. Φροντίστε να ασφαλίσετε αντικείμενα που μπορεί
να είναι επικίνδυνα και δίνετε σαφείς και μικρές οδηγίες για
κάτι που πρέπει να κάνει. Να είστε καθοδηγητικοί κατά τη
διαδικασία, εξηγώντας τι είναι αυτό που κάνετε και για ποιο
λόγο. Σε περίπτωση λάθους κατά τη διαδικασία,
προσπαθήστε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας δίνοντας
λίγα λεπτά στον εαυτό σας να ηρεμήσει για να συνεχίσει. Η
διαδικασία του μαγειρέματος μπορεί να γίνει πολύ ευχάριστη
και παράλληλα δίνει στο άτομο με άνοια τη δυνατότητα να
συμμετέχει σε κάτι που αποτελούσε παλιά συνήθεια, να
περάσει ποιοτικό χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα και να
αισθανθεί ότι ακόμα μπορεί να φανεί χρήσιμο. 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ
ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
Διαβάστε τι έγινε σαν σήμερα και εξηγήστε το στους
ανθρώπους με άνοια με απλό τρόπο. Συχνά πρόκειται για
γεγονότα και πρόσωπα που επειδή είναι παλαιότερα τα
θυμούνται και συνήθως τους ενδιαφέρουν! Ακόμη, διαφορά
άρθρα όπως τα ιστορικά ανέκδοτα, αποτελούν ενδιαφέροντα
θέματα προς συζήτηση. Διαβάστε λοιπόν εσείς και σχολιάστε
μαζί! Η ιστοσελίδα sansimera.gr είναι μια πολύ καλή πηγή
πληροφοριών.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Βρείτε παλιά άλμπουμ με φωτογραφίες, ρωτήστε σχετικά με
τα πρόσωπα και τις τοποθεσίες των φωτογραφιών. Αν δεν
μπορεί να θυμηθεί εύκολα, δίνετε λίγα στοιχεία κάθε φορά
μέχρι να τα καταφέρει μόνος του. Επιπλέον, μπορείτε να
συνδυάσετε την παρατήρηση των φωτογραφιών με τραγούδια
της συγκεκριμένης εποχής. Εάν κάποια στιγμή κατά τη
διαδικασία, το άτομο με άνοια δεν θελήσει να συνεχίσει, μην
τον πιέσετε. Τραβήξτε του την προσοχή με κάτι που θα τον
ευχαριστήσει.

ΜΙΛΗΣΤΕ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
Συζητήστε για τις ειδήσεις των ημερών και για το πώς αυτές
επηρεάζουν την ζωή μας. Προσοχή! Συζητάμε χωρίς να
μπαίνουμε σε λεπτομέρειες και χωρίς να μεταφέρουμε
ατμόσφαιρα πανικού.  Με απλό και ήρεμο τρόπο, εστιάζουμε 

στα θετικά. Συζητάμε και λιγότερο σημαντικές ειδήσεις,

όπως αστεία και περίεργα συμβάντα.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του YouTube μπορείτε να
βρείτε παλιά και αγαπημένα τραγούδια των ηλικιωμένων, τα
οποία απολαμβάνουν πολύ να σιγοτραγουδούν! Πρόκειται
για μια ευχάριστη δραστηριότητα που ταυτόχρονα αποτελεί
για εκείνους άσκηση μνήμης!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

 


