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Gyorsan eltelt az év első hónapja. Elbúcsúztattuk az óévet, köszöntöttük az újévet és friss 

lendülettel kezdtünk bele 2018-ba. Január 6-án, vízkeresztkor a karácsonyfánkat is 

lebontottuk. Ez a hónap leginkább a tanulásról szólt, hiszen a félévi vizsgák időszaka 

megkezdődött. Nagy örömünkre fiataljaink nagyon szépen teljesítettek. 

A létszámban is történt változás, egy új fiú, Alex tért vissza otthonunkba hosszú engedély 

nélküli távollétéből. Hamar beilleszkedett, jól kijön a fiúkkal. 

Mivel az elmúlt hónapokban a fiú-lány arány erősen megváltozott lakásunkban, előtérbe 

kerültek a fiúsabb programok. A szokatlanul enyhe, kellemes időjárásnak köszönhetően sokat 

tartózkodtunk a szabadban. Foci, labdapasszolgatás, fogócska, bújócska és a póker volt a 

favorit januárban.  

 

1. képcsoport: Újévköszöntés süteménnyel, gyerekpezsgővel – Éva nénivel 



 

2. képcsoport: Vízkereszt – Tünde nénivel 

 

3. képcsoport: Foci az udvaron – Detti nénivel 

 

4. képcsoport: Foci a csarnokban – Éva nénivel 

 



 

5. képcsoport: Foci az udvaron – Éva nénivel 

 

6. képcsoport: Labdapasszolgatás – Tünde nénivel 

 

7. képcsoport: Hétvégi fociedzés Gilberttel 

A sport amellett, hogy hozzájárul az egészséges életmódhoz, remek kikapcsolódás és fejleszti 

az akaraterőt, csapatszellemet, versenyszellemet, motorikus készségeket, ezért fontos, hogy 

fiataljaink napjaiban rendszeresen szerepeljen. Bár a foci a legkedveltebb fiaink körében, 

azért igyekszünk változatosságot is belevinni a mozgásba, így januárban elmentünk Bajára 

jégkorcsolyázni és ping-pong versenyt is rendeztünk házon belül. 

A korcsolyázást sajnos Rudinak nem volt elég bátorsága kipróbálni, de a többiek nagyon jól 

érezték magukat. Eleinte bátortalanul egymásba kapaszkodva merészkedtek a jégre, de a 

végére egész ügyesen belejöttek és már próbálkoztak „extrémebb” dolgokkal is. Sokat estünk, 



de nevettünk is rajta, és szerencsére mindenki megúszta különösebb sérülés nélkül. Az egy 

órás intenzív mozgás után a fiatalok nagy örömére még egy hamburgert is ettünk.  

 

8. képcsoport: Jégkorcsolyázás, hamburgerezés Baján – Anita nénivel és Detti nénivel 



 

9. képcsoport: Ping-pong – Tünde nénivel 

A lakás karácsonyi dekorációit is elkezdtük szép apránként lecserélni. Aktuális, újévi és 

farsangi díszek készítésébe kezdtünk. A kézműves foglalkozások most kicsit háttérbe 

szorultak, hiszen a fiúk érdeklődési köréhez igazítjuk a programokat, melyek által megélik az 

alkotás örömét.  

 

10. képcsoport: Tányérbohóc, bohócszínező – Detti nénivel 



 
11. képcsoport: Süni dekoráció készítése – Éva nénivel 

 

 

12. képcsoport: Ablakdekoráció – Tünde nénivel 



 

13. képcsoport: Farsangi állarc készítése – Detti nénivel 

 

14. képcsoport: Színezés – Éva nénivel 



A lányokkal fodrászkodós délutánt is beiktattunk, ők is tanulgatták a fonás fortélyait. 

Csodaszép frizurák születtek. 

 

15. képcsoport: Fodrászkodás – Detti nénivel 



Vasárnaponként finom süteményeket készítünk közösen. Igyekszünk mindig változatos 

édességeket kitalálni, mert a fiatalok szívesen tanulnak és segédkeznek a konyhában.  

 

 

16. képcsoport: Almás krémes készítése – Detti nénivel 



 

17. képcsoport: Meggyes piskóta sütése – Tünde nénivel 

 

18. képcsoport: Hot-dog készítés – Éva nénivel 

Az estéket különböző kártyajátékokkal, társasjátékokkal és fejtörőkkel szoktuk elmúlatni. 

Hétvégén kicsit később van a lámpaoltás, így akkor egy-egy filmet is meg szoktunk nézni. 

 



 

19. képcsoport: Ország-város – Detti nénivel 

 

20. képcsoport: Kártyaparti és kirakó – Éva nénivel 

 

21. képcsoport: Mozaik képkirakó – Tünde nénivel 



 

22. képcsoport: Ügyességi társas – Éva nénivel 

 

23. képcsoport: Franciadrazsé válogató verseny – Tünde nénivel 

 



 

24. képcsoport: Rejtvényfejtés – Pista bácsival 

 

25. képcsoport: Póker – Tünde nénivel 

 

 


