
Szanowni Rodzice! 

W trudnym czasie epidemii, proszę zachowajmy spokój i dystans. Bardzo troszczymy                  
się o Wasze dzieci jak i o Was drodzy rodzice. 

Dołożymy wszelkich starań, żeby Was wspierać, szukać rozwiązań w sytuacjach 
problemowych. 

Dzieci obserwują zachodzące zmiany w ich codzienności, nie wszystko rozumieją, ale widzą                   
i odczuwają przeobrażenia jakie ostatnio nastały w ich życiu. Z dnia na dzień przestały 
chodzić do przedszkoli, szkół. Nie mogą wyjść na plac zabaw by pobawić się z rówieśnikami, 
wyjść z rodzicami do kina, na lody. Zadajemy sobie pytanie: „w jaki sposób rozmawiać z 
dziećmi o koronawirusie?” i odpowiadać na zadawane pytania. Mam dla Państwa dwie 
propozycje.  

Pierwsza to bajka pt.: „BAJKA O ZŁYM KRÓLU WIRUSIE I DOBREJ 
KWARANTANNIE” jej autorką jest Dorota Bródka, psycholog, psychoterapeutka, agile 
coach i fanka nowych mediów. Bajka przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci w wieku 
szkolnym. Cytując autorkę „pomoże w oswajaniu lęków, pozwoli na wspólną rozmowę, 
będzie takim pomostem do wykorzystania w rozmowie z dzieckiem. Dlatego w kilku 
miejscach zostawiam miejsce, by dzieci same coś dopowiedziały, wymieniły, porozmawiały z 
dorosłym. Ważne jest wpajanie nawyków, które dziecko może teraz nabyć, np. częste mycie 
rączek, a które zostaną po okresie epidemii”. Bajkę znajduje się w linku, który podaje. Można 
ją ściągnąć i wydrukować. Powodzenia. 

http://przedszkole-bajkowylas.pl/bajka-o-koronawirusie/ 

Oczywiście mam także propozycję dla dzieci w wieku przedszkolnym i nie tylko. Koniecznie 

zobaczcie� Jest to świetnie przygotowana książka elektroniczna o koronawirusie dla dzieci 
pt.: „MASZ TĘ MOC”. Znajdują się w niej ilustracje p. Ewy Podleś i tekst, który 
konsultowali lekarze, weterynarze i psychologowie. Jest więc przyjazna dla dzieci i rzetelna.  

https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf   

Drogi Rodzicu pamiętaj, iż na stronie internetowej naszej  Poradni znajdują się i są na bieżąco 
umieszczane propozycje materiałów i możliwych form ich realizacji przez dziecko w domu. 
Korzystajcie! 

Zawsze też chętnie odpowiem na nurtujące Państwa pytania. Zachęcam do kontaktu  za 
pomocą maila: g.koperabielas.pppbelchatow.pl 

Serdecznie pozdrawiam. Dbajcie o siebie ! 

Gabriela Kopera- Bielaś- pedagog 

 

 


