
6. Növényültetés Táplálni, óvni, védeni közös életünket. Életet adni. 
Együtt alkotni, létrehozni valamit.  

Ültessetek el egy magot, dugjatok földbe egy virághagymát… A 
lényeg az, hogy mindezt ezen a héten tegyétek meg. Ahogy a 
kapcsolatotok, úgy ez a kis növény is gondoskodást, rendszeres 
figyelmet igényel és táplálni kell ahhoz, hogy fejlődni tudjon.  
Rajzoljátok, vagy írjátok le, hogy mi lesz az ültetett magból vagy 
növényből! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Táncoljatok! Egymás közelsége, a harmónia élménye.  

Bárhol, bármikor (lefekvés előtt félálomban, főzés közben, vagy 
bevásárlás után) de táncoljatok a héten, ha csak egy rövid ideig is! 
Írjátok le, mikor és melyik zenére táncoltatok! Ha nem sikerül 
összehozni, a bálon még van lehetőség pótolni a feladatot! 
 
zene: 

dátum: 
 
 
 
 
 
 

Ha a feladatokkal kapcsolatban bármi kérdés felmerül, írjatok a 
kriszti.revai@gmail.com e-mail címre, illetve hívjátok a 20/400 67 21-es 

telefonszámot. 
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Feladatok 
 
1. Forráslátogatás Közös séta a Mecsekben — Kánya-forrás 

Mi minden táplálja, élteti a szerelmünket? Mi ad bőséget, életerőt, 
megújulást a kapcsolatunknak? 
A forráshoz eljutni több módon is lehet, használjátok bátran a 
Mecsek turistatérképét. Árpádtetőnél forduljatok az erdészeti 
műútra a Misina felé, vagy a Lapisnál Árpádtető felé! Ha a 
Tripammer-fánál parkoltok, a kék kör jelzésen kb. 2 km múlva 
éritek el a forrást. Ha a Keresztkunyhónál álltok meg, a kék jelzést 
kövessétek a műúton, majd a piros jelen haladjatok a Nagy-mély 
völgy felé! A táv kb. 1 km. 
A forrásnál egy idézetet fogtok találni, ezt kérjük az igazolólapra 
felírni. 

 
 
 
 

 
2. Közös fényképnézegetés A fotó egy pillanat lenyomata, 

mögötte emlékek, az életünk maga… 

Nézegessétek a Rólatok készült közös fotókat, a kezdeteket se 
hagyjátok ki! Válasszatok ki egyet, amelyik a legkedvesebb a 
számotokra! Írjátok le, hogy mit ábrázol, és mikor készült! 

 
 
 
 
 
 

3. Cukrászda Édes élet… 

Menjetek el kettesben egy cukrászdába! Egy finom sütemény 
és/vagy innivaló mellett beszélgessetek arról, hogy mit szerettetek 
meg egymásban, amikor megismerkedtetek, és most mi az a 3 
dolog (lehet több is!), amit legjobban szerettek a másikban. A 
cukrászda bélyegzőjével igazolhatjátok a feladat teljesítését.  

 
Bélyegző: 

 
4. Napi ölelés Az érintés öröme 

Egyszerű a feladat, öleljétek meg egymást naponta minimum 4-
szer! 
Támpontként: érdemes már reggel kezdeni, nehogy egy is 
kimaradjon… És minden este ellenőrizzétek, teljesítettétek aznapra 
a feladatot.  Minden teljesített ölelésért egy négyzetbe tegyetek 
pipát! 

 
Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 
        
        
        
        
        
 

5. Filmnézés kettesben A közös élmények fontossága 

Válasszatok egy filmet, amit szívesen megnéztek kettesben. Írjátok 
le a film címét, és hogy miért azt választottátok? 

 

Film címe: 

Miért ezt választottátok? 
 

 


