
ILARGI KoRONABIRUS GARAIAN



Kaixo, lagunak!

Hau Ilargiren istorioa da.

Ilargik 11 urte ditu, 
Donostikoa da eta TDAH 
dauka.

Eskolan oso bihurria dela 
diote, baina oso 
dibertigarria eta zintzoa 
ere bada, eta imajinazio 
handia dauka.



Asko gustatzen zaio 
parkera joan eta beste 
haurrekin jolastea.

Baina oraintxe bertan ezin 
du etxetik atera...



Izan ere, duela aste batzuk 
birus bat iritsi zen Donostira. 
Koronabirus du izena, eta oso 
gaiztoa da.

Koronabirusa gure 
gorputzean sartuz gero, 
gaixorik jartzen gara.

Hortaz, orain jendeak 
Koronabirusak Donostitik alde 
egin arte itxaron behar du, 
berriro etxetik atera ahal 
izateko...



Nola sentitzen zara zu “Koronabirus” izena enzutean?
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Normala da, jende asko sentitzen da zu bezala.
Ilargi ere horrela sentitzen da.

Ze koloretakoa imajinatzen duzu zuk Koronabirusa?



Ilargik bere lagun Peru eta 
Aneren falta sentitzen du.

Parkean elkarrekin aritu ohi 
ziren jolasean, eta 
primeran pasatzen zuten.



Amonaren falta ere sentitzen 
du.

Lehen bere etxera joaten zen 
bazkaltzera eskola egunetan.

Baina orain ezin du bere 
etxetik irten...



Eta izugarrizko gogoak ditu 
kalean alde batetik bestera 
korrika ibiltzeko! 

Ilargik energia asko dauka, 
baina bere etxea txikia da eta 
ezin da gehiegi mugitu.



Orain, Ilargik bere etxean egin 
behar du dena.

Batzuetan ondo pasatzen du: 
play-ean jokatzen du 
nebarekin, bizkotxoak 
sukaldatzen ditu aitarekin, 
amarekin dantza egin eta 
abesten du...



Baina etxeko lanak ere egin 
behar ditu, eta hori ez du hain 
gustuko.

Beti izan ditu kontzentratzeko 
arazoak, baina etxean are 
gehiago kostatzen zaio.

Oso galduta sentitzen da, eta 
beraz, askotan etxeko lanak 
egin gabe uzten ditu.



Ilargiren gurasoek etxean 
egiten dute lan orain, eta nebak 
denbora asko igarotzen du 
ikasten bere gelan.

Ilargi oso aspertuta dago. 
Gurasoek kasu gehiago egin 
diezaioten nahi du, eta 
beraiekin gehiago jolas 
daitezen.



Horregatik, batzuetan asko 
haserretu eta garrasika eta 
ostikoka hasten da, eta 
familiarrak iraintzen ditu. 
Nazkatuta dago!

Azkenean, eguna familia 
distraitzen pasatzen du, eta 
ez ditu haien lana lasai 
egiten uzten.

 



Gurasoekin eta nebarekin 
eztabaidatu ostean, Ilargi 
triste eta errudun sentitzen 
da. 

Ez zaio gustatzen 
familiarekin ika-mika ibiltzea, 
baina zenbaitetan jasanezina 
egien zaio etxetik ez 
ateratzea eta bakarrik 
egotea, eta lehertu egiten da.



Gau batean, Ilargik ez zuen 
lo hartzea lortzen. Oso 
urduri sentitzen zen.

Orduan, zerutik izar bat 
jaitsi zen bere leihoraino, 
aholku txiki bat emateko...

 



“Ulertzen dut nola 
sentitzen zaren, Ilargi. 
Zaila da etxetik ez 
ateratzea, eta are gehiago 
zu bezalako neska 
geldiezin batentzat.

Baina dena errazagoa izan 
dadin, ERRUTINA bat 
jarraitu behar duzu 
egunero”:



Goizero, esnatu bezain laster...

Dutxatu, garbitu hortzak… Higienea ezinbestekoa da!

Osasuntsu jan Koronabirusa baino indartsuagoa izateko

Arropa aldatu, nahiz eta etxetik ez atera. Pijama lo egiteko da 
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Eskolako etxeko lanak egin, pixka bat egunero...

Eta ondoren… Egin gustuko dituzun gauzak! Hamaika 
gauza egin daitezke etxetik atera gabe. Gainera, zuk 
irudimen handia daukazu...

Zer egiten duzu zuk arratsaldetan ondo pasatzeko? Emango dizkiozu ideiak 
Ilargiri?
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Horrez gain, gogoratu eskuak 
garbitzea urarekin eta 
xaboiarekin.

Koronabirusa hil egiten da 
garbitasunarekin, eta 
horrexegatik da hain 
garrantzitsua eskuak garbi 
izatea.



Eta egon lasai, egoera hau ez 
baita betirako!

Laster Koronabirusak alde 
egingo du, eta berriro bisitatu 
ahalko duzu amona eta 
lagunekin jolasean ibili ahalko 
zara!

 



Aste hauek arraroak ari dira izaten, baina zu primeran zoaz. 
Pixkatxo bat gehiago bakarrik itxaron behar duzu.

Gainera, gogoratu, ez zaude bakarrik!


