
Ha, újév, akkor újévi fogadalmak 

Újév első napja is elérkezett, az esti buli után jó mulatság volt a szerencsepogácsa készítése. 

Közös sütés, főzés jó hangulatot teremt, így kell kezdeni az újévet, biztos, hogy egész évben 

minden szuper lesz! 

   

   

 

Mint a fiúknál mindig, a mozgás fontos szerepet játszik az életükben, ha esik, ha fúj, főleg ha 

süt a nap, a mozgás kell! A csapatszervezést is komolyan veszik, hát még a meccseket, 

amiket játszanak. A versenyszellem mindenkiben jól működik, nagyon ügyesen kezelik a 

kényesebb helyzeteket is. Nagyon jó tréning ez nekik. Külön edzéseket tart nekik Tamás bácsi 



is, az atletizálás is fárasztó, de szeretik. Olykor a lányok is szívesen beállnak focizni, ilyenkor a 

fiúk előzékennyé válnak, a labda sebessége és erőssége is visszafogottabb lesz. 

 

    

  

  



   

 

 

Ha újév, akkor a fogadalmakból sem volt hiány: „jól fogok tanulni”, „szeretnék jól viselkedni”, 

„szeretnék megváltozni”, „szeretnék hazalátogatni”, „szeretnék megkomolyodni”………… A 

lapok gyorsan megteltek, elrakták őket, hogy év végén megnézhessék, mit sikerült 

megvalósítaniuk. 



   

  

 

Téli esték másik sportja a póker, ami kényelmesebb, ami nem az izmokat mozgatja, hanem 

az elmét, de remek sport ez is, sőt! Türelemre, odafigyelésre, szabályok megismerésére 

tanít. Nagyfiúk játéka, remek és hosszú időtöltés. Jó ötlet volt, másik lakás lurkóit kihívni egy 

játszmára. Lehetett gyakorolni az igazi pókerarcokat is. 

 



 

 



A délutáni sétákat sem hagytuk ki, a városnézés az egyik kedvenc elfoglaltságunk, jókat 

csicseregnek közben a fiatalok, kirakatokat néznek, gyűjtik az információkat, nem utolsó 

sorban a kívánságlistát szélesítik, kinek mi lesz az óhaja szülinapra, Húsvétra, vagy mit 

szeretne a zsebpénzből vásárolni. 

 

 

A januári időjárás kedvezett a gyerekeknek, megmutatta „fehér fogát” egy picit, volt nagy 

öröm: hógolyózás, hóangyal készítés, hócsata, csak sajnos hóember építéséhez volt kevés a 

hómennyiség, de így is sikerült egy kicsit élvezni a természetet. 

 

 



Az őszinteség nagyon fontos dolog, de ezt sokat kell gyakorolni és vannak dolgok, amiket 

meg kell tanulni. Például felvállalni azt a tettünket is, ami nem éppen nem kellemes, vagy 

nem vagyunk rá büszkék. Az őszinte kendő játék erre tanít. 

 

 

A családi beszélgetések rendszeres programunk. Ez egy nagyon kellemes időtöltés, mindenki 

elmondhatja jó és rossz tapasztalatait, felteheti kérdéseit, megoldhat rejtélyes ügyeket, 

tisztázhat néhány élethelyzetet és kiokoskodhat szuper ötleteket a mindennapjaihoz. 

 

 

Családi fotóalbumot néztek, milyen érdekes, mennyit változik egy ember baba korától 

kezdve. A képek milyen szép emlékeket idéznek fel, mennyi mesélnivaló jut az ember 

eszébe, kellemes történetek, élmények, vicces jelenetek, emberek, akiket régen láttak. 



A felnőttek is meséltek kiskorukról, élményeikről. Mindenkinek nagyon tetszett, így lesz még 

folytatása. 

 

 

Egy újabb programot találtak ki a fiúk, felnőtt keze nélkül, csak szóval segítve a tanoncot 

kezdődött el a ”sütni tanulok” program. Alex volt az első, aki ezt kipróbálhatta, a 

végeredmény magáért beszél.  A társai elégedettek voltak az eredménnyel.  

 

A farsangi készülődés igen kényes kérdés, mivel még nem sikerült eldönteni azt sem, hogy a 

csapat milyen jelmezbe öltözzön a bálon. Szuper ötletek vannak, hogy mi fog megvalósulni, 

az még titok. 

Elkezdődött a lakásdekorálás farsangra, ami nagyon jól sikerült, remek ötleteket valósítanak 

meg a gyerekek, ez is jó elfoglaltságnak bizonyult. 



 

 

 

Végre újra lángos! Mindenki nagy kedvence készült sok-sok segítséggel. A közös főzések, 

sütések mindig összehozzák a családot, új kiskapukat nyitnak meg a gyerekeknek, hiszen 

rájönnek, mi mindenre képesek, mennyi mindent tudnak alkotni, finom ételeket készíteni és 

nem utolsó sorban jókat lakomázni. Nálunk mindenki nagyon szereti a hasát.  



 

 

 

A januárt egy tanösvény túrával zártuk. Ez a hónap is eseménydúsan telt, jó kis 

programokkal, mozgalmas hónapnak inthetnek búcsút! 



 

 


