
A fókuszban a gyakorlatiasság a Bácsalmás  3. lakásban 

Március beköszöntével a gyerekek nagyon várták már a jó időt, de a hónap elején még igencsak 

hidegek voltak, így rövid kinti sétákkal múlatták az időt, majd felfrissülve végezték a benti 

foglalkozásokat. 

Ebben a hónapban a fiúk varrni is elkezdtek tanulni, először is gombot. Mindenki helyeselte az 

ötletet, hiszen már mindenkivel előfordult, hogy a nadrágjáról, ingjéről leszakadt a gomb és jó lett 

volna azonnal orvosolni ezt a problémát! A kezdeti suta mozdulatokból gyorsan magabiztos, szuper 

öltések alakultak ki! Igazi varrólegényeket mutathatok be! 

 

Lakásunk külön büszkeséggel is gazdagodott az elmúlt időszakban. A Diákönkormányzat  

megalakulása a környékünkön kisebb izgalmat keltett a fiatalok körében. Alex - egyik gyermekünk - , 

három gimnáziumi társával jelöltették magukat, és komoly kampányba kezdtek. Alex képviselőként 

szeretne részt venni Bácsalmás város életében, ennek érdekében még fotózáson is részt vett, illetve a 

jelöléséhez szükséges mennyiségű szavazócédulát is begyűjtötte. Izgatottan várjuk április 8-át, mert 

akkor lesz eredmény. 

 



Ennek kapcsán jutottunk el a hivatalos ügyek intézéséhez, hogy vajon hogyan kell egy levelet feladni, 

megcímezni, milyen lehetőségek vannak, hogy a levelek célba érjenek! Ez egy igazi lecke volt a 

fiúknak! Az ajánlott levél kitöltése különös érdeklődést keltett körükben, de minden kérdésükre 

kaptak magyarázatot. 

 

A gyakorlati dolgokban a ruhamosás volt a következő feladat, ennek mikéntje, és miértje is pontos 

magyarázatott kapott, majd egy komoly ruhaválogatás vette kezdetét, hogy megbizonyosodjanak a 

színek, fajták szerinti válogatás lényegéről. 



 

Dekoráció készítésre is sor került többször, a húsvétra hangolódásé volt a főszerep. Remek alkotások 

születtek! Voltak melyek a lakás díszeivé váltak, voltak melyek saját szobadíszek lettek, és voltak, 

melyek ajándékként végezték! 

A tavasz hírnökeivel kezdődött minden: 

 

Mivel húsvéti meglepetésre is számítanak a fiúk, az idén szuper saját fészket készített mindenki és 

valóban, ezt a nyuszi nem fogja tudni eltéveszteni: 



 

A szokásos sütések, főzések sem maradtak el ebben a hónapban. Egyik alkalommal diós sütit 

készítettek a fiúk. Maga a diótörés is remek elfoglaltság volt. 

 

 

A dió belsejének egyik része a süteményben végezte, a másik részéből diókép készült saját képzeletre 

bízva! 



 

Elérkezett a jó idő. A telünk hosszú és hideg volt, ami beszorította a gyerekeket a lakásba, de 

elérkezett a várva várt enyhébb, napos időszak, ezért is töltöttünk rengeteg időt kint mozgással, 

szabad játékkal! Rengeteg energiájuk van a srácoknak és végre ezt ki is tudták használni, főként 

focival: 

 



 

Tollasozás, ugrókötelezés, aszfalt rajzverseny, kézilabda, egér-macska játék, és még bőven 

sorolhatnám, de inkább beszéljenek a képek. 

 



 

 

A friss levegő és mozgás mindenkinek jót tett, ezért mindenki örömmel ült le malmozni, szókirakózni, 

házimozizni, énekelni. 

 

 



 

De rajzversenyt is rendeztek, és volt, aki a jó időt kihasználva a szabadban tanult! 

 

 

 

Természetesen a közös sütések, főzések sem maradtak el, a gyerekek ezeket a programokat szintén 

nagyon szeretik, főleg a végeredményt! Volt, aki megjegyezte, hogy mennyivel finomabb az elkészült 

étel úgy, hogy a saját keze munkája is benne van! 



 

volt még jó néhány program, ami nagy sikert aratott, ezek között szerepel a meccslátogatás, amely 

különösen nagy érdeklődést váltott ki a gyerekekben. Néhányan a pályára képzelték magukat, sőt 

komolyabban sportolni is támadt kedvük! A szkander versenyek, és fekvőtámasz versenyek 

feltüzelték őket, a nyerési vágyuk miatt önmagukat is felülmúlták a tevékenységek közben. 



 

 

 

Bácsalmáson is végre nagy sétákat, kirándulásokat tettek. A kirakatok kínálatát sokszor megnézték és 

kigondolták, ki mire költi a zsebpénzét. 



 

Mindezek levezetésére egy kis izgalmat is vittek az estébe! Discot rendeztek a fiúk! 

 

 

Szuper hónapot zártunk márciusban is! Izgalommal várjuk április havát, a húsvétot! 


