
Alkotóházzá alakult át a Bácsalmás 2. lakás 

 

 

Végre itt a jó idő, melegszik a levegő, így egyre többször alkalmunk nyílt a hónapban a 

szabadban szervezett programokra. Ismét sok színes közös programon vehettek részt a 

fiatalok.  

A hónap elején a létszámban is bekövetkezett egy kis változás: új lányunk érkezett, Kati, aki 

17 éves, és Éva szobatársa lett. Érkezésekor a lakásunk minden lakója készült a fogadására. 

Megvendégeltük és bemutatkoztunk egymásnak, körbevezettük a lakásunkban. 

 

1. képcsoport: Kati fogadása 

A hónap elején a lakásunkat megkezdtük a tavasz színeibe öltöztetni. A szobák díszítését is 

megkezdtük, illetve egy kedves hónapsoroló is kitűzésre került. Sok-sok, szebbnél szebb 

dekoráció készült el. Nem csak a tavasz jegyében dekoráltunk, hanem megkezdtük a 

készülődést a húsvétra, és március 15-ére is megemlékeztünk. 

 

2. képcsoport: Hónapsoroló készítése Detti nénivel 

 

 



A kreatív foglalkozások remek lehetőséget kínálnak az esztétikai nevelésre, a finommozgások 

fejlesztésére. Ezen kívül a fiatalok gyakorolhatják a türelmet, kitartást egy-egy alkotás 

elkészítése során. Fontos számunkra, hogy fejlesszük szépérzéküket, kitartásukat és 

önbizalmukat. Biztatjuk őket, hogy merjenek alkotni, merjenek álmodni, és sok munka árán, 

de elérhetőek a célok. 

 

3. képcsoport: Só-lisztgyurmázás – Detti nénivel 

 

 

4. képcsoport: Tavaszi dekoráció készítése – Detti nénivel 

 

 

 
5. képcsoport: Ajtódekorálás – Detti nénivel 



 

6. képcsoport: Nőnapi meglepetés készítése – Detti nénivel 

 

7. képcsoport: Kokárda készítése tenyérlenyomattal – Detti nénivel 

 

8. képcsoport: Március 15-ei dekorációk készítése – Éva nénivel 

 

9. képcsoport: Húsvéti dekoráció készítése – Éva nénivel 



 

 
10. képcsoport: Húsvéti dekoráció készítése – Detti nénivel 

 

11. képcsoport: Húsvéti színező – Detti nénivel 

 

12. képcsoport: Dekoráció gyártása – Tünde nénivel 



 
13. képcsoport: Színezés – Tünde nénivel 

 

A jó időnek mindenki nagyon örül, így egyre többször kint töltöttük az időnket a szabadban. 

Ez nem csak az egészséges életmódhoz járul hozzá, hanem testileg és lelkileg is 

feltöltődhetnek a fiatalok a friss, meleg levegőn. 

Az udvari játékok mellet a játszótérre is ellátogattunk többször is, a városban is tettünk 

párszor sétát, és természetesen a kerékpározás sem maradhatott el ebben a hónapban sem. 

 

14. képcsoport: Játszóterezés – Tünde nénivel 

 

15. képcsoport: Kerékpározás, és kerékpárszerelés – Pista bácsival 



 

16. képcsoport: Aszfalt rajzolás – Pista bácsival 

 

 

 

 

17. képcsoport: Játszóterezés – Éva nénivel 

 

 

18. képcsoport: Udvari játékok – Éva nénivel 



 

19. képcsoport: Aszfaltrajzolás – Detti nénivel 

 

20. képcsoport: Udvari játékok – Detti nénivel 

 

 

21. képcsoport: Séta a városban+ fagylaltozás – Detti nénivel 

Vasárnap délutánonként elmaradhatatlan a közös sütés. Közkedvelt programok közé tartozik a 

konyhában töltött idő. Kivétel nélkül mindegyik gyermekünk szeret sürögni-forogni a 

konyhában. Szívesen segítenek sokszor az ebéd, vagy éppen a vacsora elkészítésében is. A 

legjobban a süteménykészítést szeretik. Általában minden hónapban kerítünk rá sort, hogy 

egy-egy hétköznap is feldobjuk a hangulatot egy kis „boldogság-hormonnal”. 



 

22. képcsoport: Közös sütés – Detti nénivel 

 

23. képcsoport: Vacsorakészítés – Éva nénivel 

 

 

24. képcsoport: Közös sütés – Tünde nénivel 



 

25. képcsoport: Pizza sütés – Detti nénivel 



 

26. képcsoport: Közös sütés: hogyan készül a házi főzött csoki krém – Detti nénivel 

Az egészséges életmód kialakítása, az esztétikai nevelés mellett minden hónapban igyekszünk 

néhány olyan programot is megszervezni, amivel egy kicsit a gyermekek gondolkodását, 

tudását fejlesztjük. Erre szolgálnak az alábbi programok: helyesíró verseny, kakukktojás 

verseny, jövedelem beosztás. Illetve esténkét szívesen ülnek le a fiatalok egy-egy beszélgető 

körbe, ahol ügyes bajos dolgokat beszélünk meg. Általában az ilyen estékre mi, felnőttek 

készülünk egy-egy témával, de sokszor adódnak olyan helyzetek, amikor spontán alakulnak 

meg ezek a beszélgető körök és ilyenkor a gyerekek által felhozott témát tárgyaljuk ki. Témák 

között szerepeltek a hónapban: március 15-e, húsvét, szerelem/párkapcsolat, elfogadás, 

fogyatékosság.  

 

27. képcsoport: Helyesíró verseny – Detti nénivel 



 

28. képcsoport: Labirintus feladatlap – Detti nénivel 

 
29. képcsoport: „Gazdálkodj okosan”: hogyan osszuk be a jövedelmünket – Detti nénivel 

 
 

30. képcsoport: Kakukktojás verseny – Detti nénivel 

Havonta egy-két „extra” programot is igyekszünk megvalósítani. Márciusban a gyerekekkel 

elmentünk hamburgerezni és a helyi cukrászdába is ellátogattunk. 

 

31. képcsoport: Süteményezés – Éva nénivel és Anita nénivel 



 
32. képcsoport: Hamburgerezés – Pista bácsival 

Az estékre inkább rövidebb időtartamú programokat szoktunk szervezni, de hétvégén discót is 

szoktunk szervezni, vagy éppen egy jó filmet nézünk együtt a fiatalokkal. Márciusban retro 

est megszervezése is megvalósult, ahol diafilmeket néztünk a gyerekekkel. Közkedvelt esti 

programok még: kártya partik, társasjátékok, memória játékok. Ezeken kívül az egészséges 

életmódhoz kapcsolódóan tornázós estet is tartottunk. A mozgásra hétvégente Krisztián bácsi 

foglalkozása is lehetőséget kínál. 

 

 

33. képcsoport: Graffiti társasjáték – Tünde nénivel 

 

34. képcsoport: Darts – Tünde nénivel 



 

35. képcsoport: Ki nevet a végén – Éva nénivel 

 
36. képcsoport: Memória játék – Éva nénivel 

 

 

 

 

37. képcsoport: Hajfonás – Detti nénivel 

 
38. képcsoport: Hajfestés és sminkelés – Éva nénivel 



Összességében ismét egy tartalmas hónapot zárhattunk le, a fiatalok sok újdonságban 

próbálhatták ki magukat, sok szép közös napot éltünk át együtt. 

 

 


