
2017. április: Tavaszvárás, húsvéti készülődés a Bácsalmás 3. lakásban 

 

Április első hetei a várakozással teltek, nagy nyüzsgés, sürgés-forgás előzte meg a hónap ünnepét, a 

Húsvétot. Készültek a dekorációk, amiket nem mulasztottak el a gyerekek kirakni a lakásba, saját 

szobájukba. Készült olyan dísz is, amiben a nyuszi ajándékát várták! 

 

 

A tavaszi nagytakarítás is jól sikerült, a gyerekek közösen nagy igyekezettel takarították ki szobáikat, 

rakták rendbe a szekrényeiket és vették használatba az újonnan kapott ágyneműket és takarókat! 



 

 

Hogy a nyuszi mindent rendben találjon, az udvarrendezés, és a raktárrendezés is sorra került. Mivel 

az idő is jó volt, a gyerekek nagyon élvezték a munkát, szinte szárnyakat kaptak, nagyon büszkék 

voltak a munkájukra! Mi is! 



 

 

Mindennapjainkba sok mókát és kacagást is csempésztünk. Amikor az idő engedte, a kinti pályát 

vettük igénybe, ahol foci és kézilabda meccseket játszottak a gyerekek, de a benti udvart szintén 

sokat koptatták! 

 



 

Természetesen a fiúk nem csak a sportnak hódoltak, hanem másik nagy szenvedélyüknek is, a finom 

ételek elkészítésének, és annak elfogyasztásának is! Egyre ügyesebben forgatják a fakanalat, készítik 

a tésztaféléket, rá a krémeket, habokat. A mi fiaink igencsak szeretik a hasukat! 

 



 

 

Eljött a várt nap is, Húsvét ünnepe. A hazalátogatókat figyelembe véve a közös ünnepség előbb 

zajlott, kellemes hangulatban telt, beszélgetéssel és persze isteni finom ételekkel. 

 

 

 



Természetesen Húsvét napján sem maradt el a lakoma. 

 

 

Ebben az időszakban rendszeresen vendégül látják gyerekeinket a városunkba látogató német 

testvérváros követei. Most is eleget tettünk a meghívásnak, ahol a közös játék a viking sakk volt, majd 

gyermekeinket megvendégelték, hot-dogot ettek jó étvággyal! 



 

Az április hónap egy szuper kirándulást is tartogatott a gyerekek számára. Dorogra mehettek a 

szegedi focicsapatnak szurkolni, ahol még dobot is kaptak, hogy minél nagyobb ovációt tudjanak 

kelteni. Igaz, hogy késő este ért haza a csapat, de csodás élményekkel térhettek nyugovóra. 

 

Sajnos áprilisban igen sokszor volt szeszélyes az időjárás, ezért több alkalommal bent kellett a 

gyerekeknek elfoglaltságot találni. Nem elveszett gyerekek, meg kell hagyni! 

 



 

 

Az esős, szeles napokat azért könnyen átvészeltük, önarcképrajzolással, nyelvtörők felolvasásával, 

puzzle kirakóval, sakkal, kártyapartikkal, fonalkép készítéssel, filmnézéssel, kerekasztal 

beszélgetéssel, fekvőtámaszversennyel és nem utolsó sorban ping-pongozással, de sorolhatnám 

még…..…inkább beszéljenek a képek. 

 

 



 

Bevezettünk egy új gyakorlatot is a lakásunkban ,ami első alkalommal megdöbbentette a gyerekeket, 

de újra és újra kérik az ismétlést. Relaxációs képzeletbeli utazáson vesznek részt, nagy sikerrel! 

 



 

Ez a hónapunk is nagyon tartalmas volt, sikerült színessé, izgalmassá és boldoggá tenni! Ez a 

legfontosabb. 


