
Τη Μάσκα μου 
φορώ

για να 
προστατευτώ!
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Πλέον, όλοι στο 

σχολείο φοράμε 

μάσκες. 

Είναι ένα καινούργιο 

γεγονός!



Αυτό συμβα iνει ,  γιατ i αυτή 

τη  στ ιγμή πολλοί  άνθρωποι  

στον  πλανήτη ε ίναι  

άρρωστοι  εξαιτ ίας  μιας  

ασθένειας που ονομάζεται  

κορωνοιός  



Οι άνθρωποι που 

έχουν κορωνοϊό, 

βήχουν, έχουν 

πυρετό ή 

δυσκολεύονται να 

αναπνεύσουν.



Παλιότερα μάσκα στο 

σχολείο φορούσα μόνο τις 

απόκριες… 



Μάσκες φορούν οι Σούπερ Ήρωες 

για να αισθάνονται ασφαλείς και 

να παίρνουν δύναμη για να 

βοηθούν τους άλλους ανθρώπους.



Ή οι γιατροί, που 

τις φορούν για να 

προστατευτούν 

από τα μικρόβια 

και να μην 

αρρωστήσουν.



Τώρα φοράω κι εγώ μάσκα 

για να είμαι υγιής και εγώ 

και οι συμμαθητές μου!



Οι μάσκες μας 

έχουν πολλά 

σχέδια και 

χρώματα!



Οι άνθρωποι μοιάζουν 

διαφορετικοί όταν φοράνε 

μάσκες. Μερικές φορές είναι 

δύσκολο να αναγνωρίσουμε 

τους φίλους, τους 

συμμαθητές, τη δασκάλα 

ακόμη και τους γονείς μας, 

γιατί βλέπουμε μόνο τα 

μάτια τους.



Το στόμα και η μύτη πρέπει είναι μέσα στη μάσκα, 

γιατί ο ιός είναι τόσο μικροσκοπικός…



Ο ιός περνάει από 
άνθρωπο σε άνθρωπο 
μέσα από τα 
σταγονίδια που 
βγαίνουν από τη μύτη 
ή το στόμα των 
ανθρώπων όταν 
βήχουν ή 
φτερνίζονται…



Ακόμη όμως και αν η 

μύτη και το στόμα μου

είναι καλυμμένα, 

μπορώ να αναπνέω, να 

μιλώ και να γελώ!



Μερικές φορές 

μπορεί να ενοχλεί 

τα αυτιά ή τη μύτη 

μου…



Όταν είμαι στο σπίτι μου 

φοράω τη μάσκα στον 

εαυτό μου ή στα 

παιχνίδια μου για να 

εξασκηθώ!



Είναι πολύ σημαντικό να 

ακολουθώ τους κανόνες των 

δασκάλων μου και τον 

γονέων μου για το πώς θα 

φορέσω τη μάσκα μου 

σωστά!



Πλένω τα χέρια μου!

Δεν ακουμπώ το πρόσωπό μου!



Και δεν ξεχνώ 

όταν επιστρέψω 

σπίτι να πλύνω τη 

μάσκα μου αν 

είναι υφασμάτινη!



Γιατί θέλω όλοι 

γύρω μου να είναι 

υγιείς και ασφαλείς 

από τα μικρόβια!



Και δεν ξεχνώ όταν φορώ 

τη μάσκα μου είμαι κι 

εγώ ένας Σούπερ Ήρωας 

γιατί προστατεύω τους 

γύρω μου!!!


