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KREATÍV 
KARANTÉN
Ha már nem tudod, mivel üsd el az időd a járványhelyzet miatt szükséges karanténban, se-

gítünk! Összegyűjtöttünk 20 kreatív ötletet, amelyeket otthon is elvégezhetsz vagy elké-
szíthetsz, bátran csemegézz belőlük! Válassz a következő hónapban minden hétköznapra egy 
kihívást a listából, a hétvégékre pedig találj ki egy sajátot. A naptárba jegyezd fel, mikor me-
lyiket teljesítetted.

1. Felnőtt kifestő. Ragadj színes ceruzát és színezz! Rajzolj egy mandalát, vagy az internet 
segítségével nyomtass ki különböző mintákat. 

2. Készítsd el a saját playlistedet! Gyűjtsd össze a kedvenc zenéidet egy listára a Spotify-on. 
Ha nincs ilyen alkalmazásod, készítsd belőlük YouTube lejátszási listát. 

3. Gyakorold a helyesírást! Ragadd meg a magyar helyesírási szótárat, vagy keresd ki a he-
lyesírási szabályokat az interneten, és gyakorolj! Keress rá a leggyakoribb helyesírási hi-
bákra a neten, és teszteld a tudásod!

4. Merülj el a Hyggében! Ismerd meg a skandináv életérzést, tanuld meg a profi otthoni kuc-
kózást. Segítségül nézd meg Aviana Rahl videóit a YouTube-on.

5. Préselj növényeket, készíts herbáriumot!
6. Rendezd a könyveidet szivárványszín sorrendbe! Tanulmányozd a meleg és hideg színek 

közötti átmenet csodáját. 
7. Készíts finomabbnál finomabb gyümölcsturmixokat, az ízvilágnak csak a  képzeleted 

szab határt. 
8. Tanulj meg egy új írásmódot! Keresgélj a Pinteresten, és sajátítsd el, hogyan lehet álom-

szerű betűket kanyarintani.
9. Rendezd át a szobádat. Alakítsd át, frissítsd fel!
10. Ültess virágokat! Itt az idő, hogy vidámabbá varázsold a környezeted a virágok erejével. 
11. Gyúrj házi tésztát! Válassz egy receptet, szerezd be a hozzávalókat és láss neki.
12. Gyakorold a rovásírást!
13. Játssz online kvízekkel! Látogasd meg a Házicserkész oldalát, ahol jó pár cserkészkvízt 

készítettünk neked: www.cutt.ly/hazicserkesz
14. Rendezd el a telód tartalmát: válogasd ki a képeket, zenéket, fusd át a beállításokat, és 

frissítsd az applikációkat.
15. Olvass verseket, prózákat, vagy ragadj meg egy történelemkönyvet, és kicsit ásd bele ma-

gad a múlt történéseibe!
16. Készíts magadnak egészséges reggelit!
17. Tanulj online! Igyekezz teljesíteni az időpontokat, oszd be jól az idődet.
18. Írj naplót! Ragadj meg egy tollat és egy füzetet, és írd le a gondolataidat. 
19. Fotózz! Vágj bele a 30 napos fotóchallengünkbe, és tedd közzé, mire jutottál.
20. Látogass el a Házicserkész oldalára! > www.cutt.ly/hazicserkesz
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