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Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΡΙΝ…  
• Πηγαίναμε στο σχολείο μας 

• Παίζαμε με τους φίλους μας 

• Κάναμε γενέθλια  

• Μαζευόμασταν όλοι μαζί 

• Πηγαίναμε επίσκεψη 

• Κάναμε βόλτες στην παραλία 

• Πηγαίναμε σε καταστήματα 

• Τρώγαμε σε εστιατόρια 

• Πηγαίναμε στα cafe 

 



ΤΡΙΤΗ, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 
Όλα ξεκίνησαν μία Τρίτη 

• Πήγαμε σχολείο τρέχοντας γιατί θα είχαμε 
επιθεωρήτρια στο μάθημα των Μαθηματικών 

 

• Μας ενημέρωσαν ότι το σχολείο είναι κλειστό 
και επιστρέψαμε σπίτι μας με απορία 

 

• Στην αρχή χαρήκαμε γιατί δεν θα πηγαίναμε 
σχολείο….  

 

• Αλλά αργότερα καταλάβαμε ότι ένας ιός που 
μεταφέρθηκε από την Κίνα, θα μας έκλεινε στο 
σπίτι για πολύ… πολύ… πολύ… καιρό 

 



Η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ 

Από τότε που ξεκίνησε η καραντίνα όλοι μας έχουμε 
περιοριστεί στο σπίτι 

• Τα καταστήματα έκλεισαν 

• Τα εστιατόρια έκλεισαν 

• Τα café έκλεισαν 

• Τα γενέθλια γίνονται στο διαδίκτυο 

• Τους φίλους τους βλέπουμε μέσω skype, messenger, viber 

• Τους αγαπημένους μας τους μιλάμε στο τηλέφωνο 

• Τα μαθήματα τα κάνουμε μέσω υπολογιστή 

• Τη θάλασσα τη βλέπουμε από φωτογραφίες 

 

 



Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ… 

• Τα σχολεία παραμένουν κλειστά και τα μαθήματα γίνονται στον υπολογιστή 

• Η κα Φραντζέσκα στενοχωριέται που είναι μακριά και χαίρεται όταν κάνουμε 
μάθημα 

• Θα πρέπει να κρατούμε αποστάσεις μεταξύ μας 

• Θα πρέπει να φορούμε προστατευτικές μάσκες και γάντια 

• Θα πρέπει να πλένουμε συνεχώς τα χέρια μας 

• Δεν πρέπει να κάνουμε χειραψία 

• Δεν πρέπει να φιλούμε 

• Δεν πρέπει να αγκαλιαζόμαστε 



ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ… 

• Όλα αυτά τα κακά άρχισαν από την Κίνα όταν μία νυχτερίδα έφαγε ένα φίδι ή 
ένα φίδι έφαγε μία νυχτερίδα….  

 

• Το έφαγαν οι άνθρωποι και μεταδόθηκε η αρρώστια 

 

• Από την Κίνα έφτασε στην Ιταλία και εξαπλώθηκε παντού 

 

• Και μετά έφτασε στο όμορφο νησάκι μας και μας άλλαξε τη ζωή μας 



ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ! 
ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ. 



Ευχαριστούμε για την 

προσοχή σας! 

 

Φιλιά από…. μακριά 


