
Az én
COVID-19

Időkapszulám

Készítette:



Történelmi időben élsz....

Ezek az oldalak később segítenek majd visszaemlékezni 
erre a különleges időszakra. Gyűjts össze ebben a füzetben

néhány fotót,
naplót, amit a karanténban írtál,
újságkivágást,

egy rajzot, amit most készítettél,
családi fotókat,
más különleges emlékeket.

Rajzolj ide egy képet a családodról!



Ez vagyok én
Kedvenceim

játék: ..........................................
szín: ............................................
állat: ...........................................
étel: ............................................
tv-műsor: ..................................
film: ............................................
könyv: ........................................
szórakozás: ..............................
hely: ...........................................
dal: ..............................................

Legjobb barátaim Ha nagy leszek...

Dátum:

ennyi idős vagyok:

Ilyen magas vagyok:

Ennyi a súlyom:

Ekkora a cipőm:



Hogy vagyok?

Így néz ki az arcom

Így érzem most magam:

A legfontosabb, amit megtanultam
 a járvány ideje alatt:

Ezért vagyok a leghálásabb:

Az első három dolog, amit a karantén után csinálni fogok:



A közösség, amelyben élek

Itt lakom!

Színezd ki ezt a

házat olyanra, mint
a tietek!

Mi segít, hogy közel érezd magad azokhoz, 
akiktől most távol kell lenned?

Milyen eszközökkel tudsz kapcsolatban lenni azokkal, akiket szeretsz?



Maradj otthon! 
Maradj biztonságban!

Ezt csinálom, amikor
otthon vagyok



Add a kezed!
Készítsetek erre a lapra a családod tagjaival

színes lenyomatot a tenyeretekről!
Ha nem fér el mindenki kézlenyomata, nyomtassatok többet ebből az oldalból!



Ünnepeink
Tartottatok-e családi ünnepet a járvány ideje alatt? 

Írd ide, mit és hogyan ünnepeltetek (nemzeti ünnep,
húsvét, születésnap, évfordulók...)!

Esemény Dátum Így ünnepeltünk



Levél önmagamnak

Kedves                          !                       

Szeretettel:



Interjú a szüleimmel
Mi változott meg a

legjobban az életedben?
Mi a legjobb a digitális

iskolai munkarendben?

Ennyi napja tanulunk otthon

Hog
y é

rze
d m

ost
 m

aga
d? Mi a három legszebb élményed a járvány időszakából?

Van-e olyan hobbi vagy tevékenység,
amire nem értél rá korábban, most

viszont van rá időd?

Miért vagy a leginkább hálás?

Milyen filmet néztél a tv-ben?

Mi a kedvenc családi elfoglaltságod?

Mit szeretsz főzni?
Melyik a kedvenc napszakod?

Mit fogsz csinálni 
a járvány elmúltával?



Levél a szüleidtől

Kedves                          !                       

Szeretettel:


