
Vidám szabadtéri programok a Bácsalmás 1. lakásban 

 

Márciusban végre beköszöntött a jó idő, mely meghozta lakásunk gyermekeinek a jó 

kedvét, a kint tartozódás örömét, a szabadtéri játékok iránti fogékonyságot. Egyre több időt 

töltöttünk a szabadban, a friss levegőn; játékokkal és napozással s rengeteg beszélgetéssel. A 

hónapban megünnepeltük Andor születésnapját, elbúcsúztunk Annától, s fogadtuk új 

gyermekünket, Lorénát. Megemlékeztünk március 15-ről, megünnepeltük a nőnapot is. 

Programjaink sokasága közepette kerekasztal beszélgetéseket tartottunk a babonákról, a 

cigányságról, sokszínű kultúrájukról, és Arany János verseit olvastuk.  

Szerencsére megérkezett a jó idő, így egyre több időt sikerült kint töltenünk. Sokat sétáltunk, 

labdáztunk, hintáztunk, és élveztük a napsütést. 

 

 



 



Megünnepeltük egyetlen fiúnk 23. születésapját, családias, nyugodt légkörben, finom tortával 

és ajándékokkal. 

 

 

Búcsúztunk Annától, mert átköltözött egy másik lakásba. Így süteménnyel és jókívánságokkal 

köszöntünk el. 

 



 

A búcsúzás mellett szeretettel fogadtuk lakásunk új lakóját, Lorénát, akinek igen gyorsan 

sikerült beilleszkednie lányaink körébe. 

 

A hónapban megemlékeztünk március 15-ről, elmentünk sétálni az emlékműhöz, 

beszélgetünk a régi időkről. 

 



 

 

Nyugodt pillanatokban előkerült lányaink kreatív énje és sok szép dolgot készítettünk a 

közelgő húsvétra, s csak úgy a magunk örömére. Festettünk, rajzoltunk, köveket díszítetünk, 

majd zokni és rizsszemek segítségével zokni nyuszikat formáltunk.  

 





 

 

 

 



Az esti házi disco sok tánccal, nassolással és rengeteg nevetéssel telt. 

 

Meglepetés játékaink mindig sikert arattak a gyerekek körében és a játékok végén szívesen 

fogadták az apró ajándékokat és csokoládét jutalomként. 

 



 

Az udvarunk rendbetételére is fordítottunk időt: összegereblyéztük az ősz hátramaradt 

leveleit, lesepregettük járdáink, megtakarítottuk ablakpárkányainkat, s közben élveztük a nap 

meleg sugarait.   

 



Szépségeink időnként szépségperceket töltöttek a tükör előtt, ahol igazgatták a sminkjüket, 

csavargatták hajukat, és mosolyogtak szép tükörképükre. 

 

A bajai bowlingozás és a finom pizza fogyasztás már – már elmaradhatatlan program. 

 



 

Az esti torna jótékony hatásait is élveztük, mely után még nyugodtabb, édesebb álom várt 

lányainkra. 

 

 



A Twister mókásabb időtöltés, mint gondoltuk volna, főleg ha sokan részt vesznek benne. A 

társasjátékok (Activity, Uno, Jenga, Ki nevet a végén?) is színesítik mindennapjainkat. 

 

 

 



A lányos beszélgetések a kanapé kényelmében az egyik legjobb esti program lefekvés előtt.  

 

Tavaszba öltöztettük lakásunk falait, ablakainkat, s nyuszikat raktunk szerteszét, várva a 

húsvétot.  

 

 



 

A konyhában töltött idő most sem maradt el. Készítettünk muffint, almásfánkot, krémest, 

melyek elkészítése több időbe telt, mint azok elfogyasztása. 

 



 

Időnként jólesik egy kicsit átrendezni környezetünket, ami jókedvvel, energiával, újdonság 

érzésével tölt el. 

 

Reméljük az áprilisi hónap még több jóval és széppel, sok – sok programmal érkezik! 

 


