
2017. április. Húsvétvárás és utazások a Bácsalmás 2. lakásban 

 
Közös húsvéti vacsora 

Bár az idei április valóban igazán szeszélyes hónap volt, azért sok szép napsütötte nappal 

ajándékozott meg minket, így lehetőségünk volt arra, hogy sok szabadtéri programot szervezzünk 

a fiatalok számára. 

A hónap elején egy kis utazáson is részt vettek a gyerekek. Dorogra utaztak a szegedi 

focicsapatnak szurkolni. Jól érezték magukat, de estére kellemesen el is fáradtak az utazásban. 

 

1. képcsoport: Kirándulás Dorogra, szurkolás – Éva nénivel és Pista bácsival 

Az egészséges életmódhoz hozzájárul a sok szabadban töltött idő és a mozgás is. Több 

alkalommal elmentünk a gyerekekkel sétálni a városba és a környékre. Ezeket a sétákat többször 

összekötöttük egy-egy fagyizással is. 

 

2. képcsoport: Fagyizás – Pista bácsival 



 

3. képcsoport: Közös séta a 3-as lakással – Éva nénivel 

 

4. képcsoport: Séta a városban – Detti nénivel 

 
5. képcsoport: Fagyizás és csocsó a helyi vendéglőben – Detti nénivel 

 
6. képcsoport: Játszóterezés – Anita nénivel 

A hónapban a közelünkben lévő nagyobb városba, Bajára is ellátogattunk a gyerekekkel, két 

alkalommal is. Egy szép szombat délutánt közös bowling-gal, és pizzázással tölthettek el a 

fiatalok, egy másik napon pedig a Duna partra látogathattak el. 



 

7. képcsoport: Bowling Baján – Tünde nénivel és Anita nénivel 

 

8. képcsoport: Duna parti séta Baján – Pista bácsival 

A hónap fő témája a Húsvét volt. Erre készültünk a gyerekekkel. A lakás díszítésénél is az 

ünnephez kapcsolódó dekorációkat készítettünk. Természetesen mi is megtartottuk a lakásunkban 

közösen az ünnepet, igaz egy pár nappal korábban, mert két gyerkőcünk hazautazhatott az 

ünnepekre. A gyerekek szívesen vettek részt az előkészületekben, közösen készítettük el a 

süteményt és a vacsora után nagyon örültek az édesség csomagnak is, amit a nyuszi hozott nekik. 

Este pedig még egy tojásvadászatot is rendeztünk a gyermekek nagy örömére. 

 

9. képcsoport: Húsvéti színező – Éva nénivel 



 
10. képcsoport: Tojásfújás, bundáskenyér sütés – Éva nénivel 

 
11. képcsoport: Tojásfestés – Éva nénivel 

 

12. képcsoport: Húsvéti dekoráció készítése – Tünde nénivel 

 
13. képcsoport: Húsvéti képeslap készítése – Tünde nénivel 

 



 
14. képcsoport: Papírtojások gyártása – Detti nénivel 

 

15. képcsoport: Húsvéti dekoráció – Detti nénivel 

 

16. képcsoport: Tojásvadászat – Detti nénivel 

 

17. képcsoport: Sütemény készítése húsvétra – Anita nénivel 



 

18. képcsoport: Húsvéti vacsora – Mindenki 

 

19. képcsoport: Húsvét hétfői hot-dogozás (Német vendégek) – Éva nénivel 



 

20. képcsoport: Húsvéti mesefilm nézés – Detti nénivel 

 

A szép napsütötte napokon az udvarra is kimentünk játszani, sőt még egy kis szépítésre, 

udvarrendezésre is sort kerítettünk. 

 

21. képcsoport: Napozás – Detti nénivel 

 

 

22. képcsoport: Foci az udvaron – Éva nénivel 

 

23. képcsoport: Udvarrendezés – Éva nénivel 



 

24. képcsoport: Udvari játékok – Tünde nénivel 

 

25. képcsoport: Udvartakarítás - Pista bácsival 

 

26. képcsoport: Sziklakert szépítés – Tünde nénivel 

Természetesen áprilisban sem maradhatott ki a konyhában való sürgés-forgás, a közös sütések, 

finomságok készítése. A fiatalok még mindig nagyon szívesen tevékenykednek a konyhában. 

Egyik közkedvelt program a süteménykészítés. 



 

27. képcsoport: Pizza sütés – Detti nénivel 

 

28. képcsoport: Palacsinta parti – Detti nénivel 

 

29. képcsoport: Almás-krémes készítése – Detti nénivel 



 

30. képcsoport: Sütemény készítése – Tünde nénivel 

 

31. képcsoport: Pizza sütés – Éva nénivel 

Mivel célunk, hogy a gyerekeket megfelelően felkészítsük az önálló életre, közös vásárlásra is sort 

kerítettünk. Így maguk is láthatták, hogy mi mennyibe kerül, és hogyan is kell egy háztartásba 

bevásárolni, mik azok a dolgok, amire minden hónapban szükségünk van.  

Esténként szívesen ülnek le a fiatalok egy-egy beszélgető körbe, ahol különböző témákról 

beszélgetünk. Egyre sűrűbben fordul elő, hogy a gyerekek maguk vetnek fel egy-egy témát, amiről 

szívesen beszélgetnének. Főbb témáink ebben a hónapban életkori sajátosságaikból adódóan a 

serdülő kor, párkapcsolatok, intimitás, és a tanulás fontossága. 

Esténként a gyerekek szeretnek kártyázni (UNO, magyar kártya) és társasjátékozni. Ezeket a 

játékokat is igyekszünk úgy megválogatni, hogy ne csak érdekes legyen számukra, hanem 

fejlessze is az egyes részképességeiket. Pl.: finommotorika, logikus gondolkodás, türelmesség, 

kitartás, szabálytudat, kreativitás. 

 

32. képcsoport: Kártya parti – Éva nénivel 



 

33. képcsoport: Dekoráció készítése (Rudi ötlete) – Éva nénivel 

 

 

 

34. Jenga – Pista bácsival 

 

35. képcsoport: Logikai dominó – Pista bácsival 



 

36. képcsoport: Darts – Tünde nénivel 

 

37. képcsoport: Graffiti társasjáték – Tünde nénivel 

 

38. képcsoport: Hupikék törpikék társasjáték – Tünde nénivel 

 

39. képcsoport: Igaz- hamis verseny – Detti nénivel 



 

40. képcsoport: Szópárbaj – Detti nénivel 

Olykor-olykor tartunk csajos esteket is, amikor fodrászkodunk, szemöldököt szedünk. 

 

41. képcsoport: Hajvágás/ hajfonás – Detti nénivel 

Az egészséges életmód kialakításához szükséges a testmozgás is, amit fokozatosan igyekszünk 

bevezetni a lakásunkba. A mozgási lehetőséget kínált az 1-es lakásban megrendezésre került 

házi disco is, a séták és még esti torna is volt. 

 

42. képcsoport: Disco – Pista bácsival 



 

43. képcsoport: Esti torna – Tünde nénivel 

Összességében ismét egy programokban bőséges, változatos hónapot zárhatunk le. A gyerekek 

egyre jobban érzik a jó időt, várják már a nyarat. 

 

 

 


