
Mindannyian már sokat tudtok erről a betegségről, amely jelenleg világszerte jelen van -  a 
KORONAVIRUSRÓL. 

Ezért is egy nagyon különleges mesével fogtok most megismerkedni, a  koronavírus mesével. 

Az interneten találtuk ezt a mesét (a forrás a kép alatt található), de kicsit átalakítottuk. 🙂 

1. Először azt javasoljuk, hogy olvasd el a mesét a szüleiddel (felváltva). OPPÁ, az 

idősebb tanulók is OLVASSÁTOK EL, természetesen ti EGYEDÜL. 🙂 

 

Mese a Koronavírusról 

Valahol egy nagyváros közepén született egy kis vírus - Koronavírusnak hívjuk. Olyan kicsi, 
hogy szabad szemmel nem látjuk, nem tudjuk megfogni, de megbetegedhetünk tőle. 

A koronavírus szőtt egy rakoncátlan tervet. Be fog költözni a gyerekekhez, a szülőkhöz, a 
nagyszülőkhöz,  és a szeretteink közé, azért, hogy begbetegedjenek. Annyira furfangos, 
hogy két hétig is képes elrejtőzni az emberben, és csak ezután mutatja ki a »foga fehérjét«. 
Megharapja az emberek orrát és tüdejét, ezért tüsszögünk, köhögünk, és lázasodunk be. 

Ha a vírus nagyon gonosz, akkor a kórházban kötünk ki, ahol a kedves orvosok és ápolók 
segítenek és gondoskodnak  rólunk. 

 

Forrás: prirejeno po : https://minirokice.si/pravljica-o-koronavirusu/, dostopno 26.3.2020. 

A szemtelen vírus csak egy olyan vírus, amely ember nélkül nem képes megmaradni. 
Tüsszentéssel és köhögéssel talál új vendéglátót. A vírus könnyen legyőzhető - kerüljük a 
többi gyerekekkel való játszást, a látogatásokat és a bevásárlást. A koronavírus fél a forró 
víztől és a tisztaságtól is. 

A gyerekeket, testvéreiket, anyukájukat és apukájukat a vírus el fogja kerülni, ha 
rendszeresen és alaposan kezet mosnak, kerülik a társalgást, és egy időt otthon töltenek. A 
barátok és rokonok is úgy döntöttek, hogy harcolnak az ördögi vírus ellen. Az óvodában nics 
senki sem, az iskolák is üresek és a rokonok is otthon vannak. 

Még egy kis türelem és legyőzzük a gonosz vírust, s így kiűzzük a városunkból. 

https://minirokice.si/pravljica-o-koronavirusu/


EZÉRT ALAPOSAN MOSS KEZET, ÉS VIGYÁZZ ARRA, HOGY MÁS EMBEREKBE NE KÖHÖGJ! 

KÖHÖGJ ÉS TÜSSZENTS A ZSEBKENDŐBE VAGY A KÖNYÖKHAJLATBA! 

MINDENEKELŐTT MARADJ OTTHON ÉS MARADJ EGÉSZSÉGES! 

 

2. A mese elolvasása után az otthoni jegyzetfüzetbe vagy egy darab papírra rajzoljátok le 
a MESE ÜZENETÉT. 

3. Aki akarja, levelet is írhat a Koronavírusnak, amelyben közli gondolatait és érzéseit.  
4. P.S: Bármit is készítesz, nagyon örülnénk egy fotónak is - előre is köszönjük. 

 

Címünk: 

- mateja.hladen@dos-prosenjakovci.si 

- bronja.sabotin@dos-prosenjakovci.si 

 

Maradj OTTHON – maradj EGÉSZSÉGES és légy KREATÍV.                                                                                                                                                

                                                                                                                    A könyvtárosok 
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