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Moja 2020 karantenska 

časovna kapsula 
Razmere v katerih trenutno živimo so posebne in verjetno ti bo nekoč v prihodnosti zelo 
zanimivo videti in se spomniti, kaj vse si počel v tem času, ko si moral večino časa 
preživeti doma. Če želite, se lahko zberete in skupaj s člani tvoje družine oblikujete 
družinsko časovno kapsulo. Lahko pa jo oblikuješ tudi ti sam. 

 

1 Poišči prazen steklen kozarec (lahko od vložene zelenjave), prazno škatlo 

od čevljev, plastično posodo s pokrovom ali kakršno koli prazno škatlo. 

2 Preglej tale gradiva in se odloči se, kaj si želiš spraviti v svojo časovno 

kapsulo. Izbiraš lahko med ponujenimi idejami spodaj, ali pa si izmisliš še kaj 
svojega. 

3 Ko boš oblikoval in pospravil vse, kar si načtoval, časovno kapsulo zapečati in 

pospravi. Čez nekaj časa (morda čez nekaj let?) odpri časovno kapsulo in se spomni tega 
zanimivega obdobja v svojem življenju. 

Nekaj idej, kaj lahko pospraviš v škatlo 
fotografije iz tega časa pismo, ki ga napišeš sebi v prihodnosti 

izrezke iz lokalnega časopisa  zapis o dogajanju ob obisku trgovine 
 
pismo, ki so ti ga napisali starši seznam stvari, ki ste jih težko nabavili 

razglednice prijateljev  odtisi rok članov tvoje družine 

tvoje umetnine      strani iz svojega dnevnika 



 

Najljubši film

Najljubša knjigaNajljubša igra

Najljubša šala/vic

Najljubša  
dejavnost

Najljubša 
 Pesem

Najljubša 
hrana

Najljubša stvar, ki se mi je 
zgodila

Moje trenutno najljubše REčI



 

KER
HVALEŽNI SMO

LAHKO SMO IMAMO



 

JAZ IN MOJ SVET 
med karanteno

Ime mi je

____let         Star sem

Živim v

Živim skupaj z 

Včasih pa se počutim  
    …         

Večinima se počutim

Želim si, da bi večkrat 
počel:

Večinoma počnem tole:



 

Oseba, ki mi najbolj manjka, je:Trenutno najbolj pogrešam:

Najbolj sem HVALEŽEN za …

Nekaj novega, kar sem se naučil Nekaj novega, kar sem poskusil

Ko bo karantena minila, komaj čakam, da bom lahko …



MOJ DAN
V teh ‘korona’ dneh se je med drugim močno spremenila tudi naša 
dnevna rutina. Spodaj opiši, kako izgleda tvoja nova rutina. 

Zjutraj.   

Popoldne.  

Zvečer, pred spanjem.



 
 

Intervju s starši
Datum:____________                          Intervju izvedel: ____________

Portret. 

Na kaj si 
ponosen?

3 stvari za katere si 
hvaležen

V čem najbolj uživaš, ko moraš ostati doma? Kaj si želiš, da bi 
pogosteje počeli skupaj 

kot družina?

Kaj najbolj komaj čakaš, ko bo to minilo? Naj stvar, ki si jo naredil v zadnjem času…

Naj recept, ki si ga preizkusil …

Naj igra, ki smo jo igrali …



 

Nove družinske 
aktivnosti in rituali …

Katere nove rituale, aktivnosti, praznovanja itd. imate v družini v tem času? V 
okvirčke spodaj napiši svoje najljubše. 



 

Izreži kornete in kepice ter vanje napiši svoje odgovore. Z lepilom nato spoji 
vse dele, tako da boš dobil sladolede. Shrani jih v svojo časovno kapsulo. 

Največ pomenijo drobne 
stvari.

Kaj lepega se 
ti je  

zgodilo 
pred 

kratkim 
?



 

Za katere 
3 stvari si 
hvaležen 

?



 

Kateri 2 
stvari 

si 
želiš  

?


