
Baba naptár 

Nevem: 

…………………………………………….. 

 

Születésem helye és ideje: 

………………………….………………... 

Fényképem 

helye 



Születésem elıtt... 

 

Szültésem elıtti 

fényképem 

helye 



Születésem napja 

Születésem pontos ideje: 
 
 Év:………………………….. 
 Hónap:……………………... 
 Nap:………………………… 
 Óra, perc:…………………... 
 
Születésem csillagjegye:……………………………. 
 
Kínai horoszkópom:……………………………….... 
 
Születésem helye:…………………………………... 
 
Az orvos, aki világra segített:………………………. 
 
Születésem utáni elsı fényképem: 
 
 
 
 

 

Fényképem 

helye 



 
 

Méreteim: 
  
 Hosszúságom:……….. cm 
 
 Testsúlyom: ………….. g 
 
 
Ismertetıjegyeim: 
 

 Hajam színe: ………… 
 
 Szemem színe: ……….. 
 
 Egyéb:…..………………………………………. 
………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………. 

 
Karszalagom: 

A karszalag helye 

Születésem napja 



Születésem évének esem
ényei 

Születésem évének 
köztársasági elnöke:……………………………….. 
 

Születésem évének 
miniszterelnöke:…………………………………….. 
 

Településem polgármestere:………………………... 
 

Magyar filmek ebben az évben:……………………... 
………………………………………………………. 

 

Az év magyar slágerei:……………………………… 
………………………………………………………. 

 

Az év legjobb magyar TV mősorai:…………………. 
………………………………………………………. 

 

Egyéb magyar vonatkozású események az évben 
(sport, olimpia, stb.):……………………………….. 
………………………………………………………

…………………………………………………...….

…………………………………………….………...

Itthon... 



Születésem évének esem
ényei 

Születésem évének pápája:………………………….. 
 

Születésem évének amerikai elnöke:...……………… 
 

Születésem évének Nobel-díjasai:...………………… 
……………………………………………………… 

 
Születésem évének Oscar díjai:…………………….. 
………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

Az év külföldi slágerei:……………………………... 
 

Születésem évének Windows verziója:……………… 
 

A legjobb számítógép konfiguráció:..………………. 
 
Apa mobiljának típusa:……...……………………... 
 

Egyéb:………………………………………………. 
………………………………………………………

……………………………………………………... 

… és a nagyvilágban 



Születésem napjának ese
ményei 

 
 
 
 

 

Itthon... 



Születésem napjának ese
ményei 

 
 
 
 

 

… és a nagyvilágban 



A szüleim 

 
Anyukám neve: ……………………………... 
 
Életkora születésemkor:……………………. 
 
Foglalkozása:………………………………. 
 
Kedvenc étele (amikor engem várt):……………… 
 
 
 
Anyukám fényképe: 
 
 
 
 

 Anyukám 

fényképe 

Anyukám 



 
Apukám neve: ………………………………. 
 
Életkora születésemkor:…………………….. 
 
Foglalkozása:………………………………. 
 
Tartózkodási helye 
születésem pillanatában:……………………. 
 
 
 
Apukám fényképe: 
 
 
 
 

 

Apukám 

fényképe 

A szüleim 

Apukám 



A szüleim és én 

 
Elsı közös fényképünk: 
 
 
 
 

 

Az elsı közös 

fénykép helye 



Családfám 

 
 
 

ÉnÉn 

  

    

        

Családi 

fénykép 



ám 

Hazatérésem 

Hazatérésem napja: …………………. 
 
Akik otthon vártak rám (családom, testvéreim):
………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………. 
 
Így néz ki a szobám: 
 
 
 
 

 
A szoba fény-

képének helye 



Életem nagy pillanatai 

Visszamosolygok anyukámra:………………………. 
 
Nézegetem a tenyerem:……………………………… 
 
Átölelem a kedvenc játékom:……………………….. 
 
Magamtól hasra fordulok:………………………….. 
 
Apukám ölében is elboldogulok:……………………. 
 
Négykézláb mászkálok:………………….………….. 
 
Elsı kimondott értelmetlen szavam:………………… 
 
Elsı kimondott értelmes szavam:…………………… 
 
Felismerem magam a tükörben:…………………….. 
 
Tudok ülni:………………………………………….. 
 
Egyéb nagy pillanatok:……………………………... 
………………………………………………………. 



Kedvenceim 

Kedvenc játékom:…..……………………………...... 
 
Kedvenc szórakozásom:…………………………….. 
 
Kedvenc ételem:…………………………………….. 
 
Kedvenc italom:…………………………………….. 
 
Kedvenc mesém:…………………………………….. 
 
Kedvenc ruhám:…………………………………….. 
 
Egyéb kedvenceim…………………………………... 
……………………………………………………….

………………………………………………………. 

Kedvenc 

fényképem 



Méreteim változása 

 

 

Testsúlyom és hosszúságom változásaTestsúlyom és hosszúságom változásaTestsúlyom és hosszúságom változásaTestsúlyom és hosszúságom változása        
      

Életkorom Testsúlyom (kg) Hosszúságom (cm) 

Születéskor     

4 nap     

7 nap     

11 nap     

14 nap     

18 nap     

21 nap     

25 nap     

28 nap     

5 hét     

6 hét     

7 hét     

2 hónap     

3 hónap     

6 hónap     

9 hónap     

12 hónap     

18 hónap     

24 hónap     

36 hónap     



Egészségem 

Doktor bácsim/nénim neve:………………………… 
 

Védınénim neve:…………………………………… 
 

Az elsı szurim idıpontja:…………………………… 
 

Elsı betegségem:…………………………………… 
 

Az elsı gyógyszerem:……………………………….. 
 

Kibújt az elsı tejfogam:…………………………….. 
 

Gyermekbetegségeim:………………………………. 
………………………………………………………

………………………………………………………

…...………………………………………..………... 

 

Oltásaim: • ……………. 
• ……………. 
• ……………. 

• ……………. 
• ……………. 

• ……………. 

• ……………. 
• ……………. 

• ……………. 
• ……………. 



Elsı rajzom 

 
 
 



Tenyerem körvonala 

 
 
 



Talpam körvonala 

 
 
 



Hajtincsem 

Elıször vágták le a hajam:………………………….. 
 
 
 
 

Hajtincs 



Utazásaim 

Elsı hosszabb utam:………………………………... 
 
Elsı utam a határokon túl:………………………….. 
 
Elsı nyaralásom:…………………………………… 
 
 
 
 
 Utaz

ásaim
 

fény
képe

i 

Utazásaim fényképei 

Utazásaim 

fényképei 



Ünnepek 

A keresztelım helye és ideje:…………...…………… 
 
Keresztszüleim:……………………………………… 
…………………………………………………..…... 

 
Egyéb:………………………………………………. 
 
 
 
 
 

Fény
képe

k 

Fényképek 

Fényképek 

Keresztelım 



Ünnepek 

Ajándékaim:………………………………………… 
………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………...…. 

 
 
 
 
 
 Fény

képe
k 

Fényképek 

Fényképek 

Az elsı Karácsony 



Ünnepek 

Ajándékaim:………………………………………… 
………………………………………………………

……………………………………………………… 

 
Vendégeim:………………………………………….. 
………………………………………………………

……………………………………………………… 

 
 
 
 

A to
rtám

 Fényképek 

Fényképek 

Az elsı születésnap 



Amit még fontosnak tart
ok elmondani... 

……………………………………………………….

………………………………………………………. 

……………………………………………………….

……………………………………………………….

………………………………………………………. 

……………………………………………………….

………………………………………………………. 

……………………………………………………….

……………………………………………………….

………………………………………………………. 

……………………………………………………….

………………………………………………………. 

……………………………………………………….

……………………………………………………….

………………………………………………………. 

……………………………………………………….

………………………………………………………. 

……………………………………………………….

……………………………………………………….

………………………………...……………………..

……………………………………………………….

………………………………………………………. 



Fotógaléria 

 
 
 



Fotógaléria 

 
 
 



Fotógaléria 

 
 
 


