
Opowiadanie o koronawirusie dla dzieci 

Czym jest koronawirus i czym grozi spotkanie z nim? Dlaczego nie ma szkoły? Jak 
rozmawiać z dzieckiem na tak trudne tematy? Podpowiedzi przynosi książeczka 
opracowana przez kolumbijską psycholog Manuelę Molinę Cruz. Polską wersję – 
bezpłatnego i dostępnego w internecie wydawnictwa – przygotował kolektyw 
MamyProjekt. 

Sytuacja jest trudna i zmienia się dynamicznie. Z dnia na dzień pojawiają się nowe 

doniesienia na temat rozprzestrzeniania się wirusa. Jak rozmawiać o tym z dzieckiem? Z 

pomocą rodzicom przychodzi kolumbijska psycholog Manuela Molina Cruz, autorka 

krótkiego ilustrowanego opowiadania o koronawirusie. Właśnie powstała jego polska wersja. 

– Dzieci są szalenie spostrzegawcze. Zauważają więcej niż nam, dorosłym, się wydaje. Szybko 

wyczuwają i łatwo przejmują nasze emocje. Dlatego tak ważna jest szczera rozmowa z 

malcem na temat tego, co się dzieje wokół nas. Trudne tematy należy podejmować – mówi 

Joanna Studzińska z kolektywu MamyProjekt, autorka przekładu. To ona w poszukiwaniu 

wartościowych materiałów natrafiła w internecie na opracowanie Manueli Moliny Cruz 

i zaproponowała jej współpracę nad stworzeniem polskiej wersji. – Dzięki rozmowie i 

tłumaczeniu dziecięcy strach przed nieznanym może się zmniejszyć i zostać oswojony. 

Historyjka o wirusie, którą przetłumaczyłyśmy jest wspaniałą pomocą dla rodziców – dodaje. 

Opowiadanie stworzone przez kolumbijską psycholog to krótka historia podróżującego po 

całym świecie wirusa, przywierającego do ludzi. Ilustracje zostały zaprojektowane tak, by 

dziecko samo mogło opowiedzieć o tym, jak się czuje słysząc o wirusie. – Nie ma jednej 

recepty na to, jak rozmawiać z dzieckiem o trudnych sprawach. Ale ta książeczka 

podpowiada, jak to zrobić. Pokazuje rodzicom pewien kierunek myślenia . 

Internetowa publikacja ma wesprzeć rodziców w rozmowie z dzieckiem i wyjaśnieniu, na 

czym polega zagrożenie. Autorka radzi, żeby podkreślać rolę dziecka w zachowaniu 

bezpieczeństwa. Dzięki temu maluch może poczuć, że sam przyczynia się do poprawy 

sytuacji, staje się spokojniejszy. Psycholog zachęca też do wielokrotnego czytania opowiastki 

z maluchem – Z emocjami pracuje się poprzez powtarzalną zabawę i historyjki czytane wiele 

razy – podkreśla. 

Opowiadanie zostało przetłumaczone na kilka języków, w tym polski.  



CZEŚĆ
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Uwielbiam podróżować
 

HIGH
FIVE

i skaczę na
ręce ludzi,

żeby się
przywitać



Słyszałeś/-aś o mnie?
 

A jak się czujesz, kiedy o
mnie słyszysz?

Tak

Spokojny/-a
 

Niespokojny/-a
 

Zdenerwowany/-a

Zmartwiony/-a
 

Nie

Smutny/-a
 

Zaciekawiony/-a
 





Rozumiem, że czujesz się...

Narysuj to tutaj

Ja czułbym się tak samo



Czasami dorośli
martwią się, kiedy
czytają o mnie albo

słyszą o mnie w telewizji

TO JA!



Ale wyjaśnię Ci...

żebyś mógł/mogła zrozumieć,
kim jestem

COVID-19



Gorą
czk

ę Kaszel

Kiedy przybywam z wizytą,
przynoszę ze sobą...

Trudności z
oddychaniem



Ale szybko wyjeżdżam
i prawie wszyscy chorzy

wracają do zdrowia

BYE BYE...
Tak samo jak Twoje

kolano goi się po
zadrapaniu albo uderzeniu



Możesz być spokojny/-a!
 
Dorośli troszczą się o Ciebie:
 
 
Zadbają o to, żebyś był/-a
bezpieczny/-a



Myj ręce wodą i
mydłem tyle czasu,
ile trwa Twoja ulubiona
piosenka

Używaj płynu
antybakteryjnego i
czekaj, aż wyschnie

Ty też możesz pomóc:

Licz wtedy do 10 i
nie ruszaj rękami!

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 
Już suche... Biegnij

się bawić!

Śpiewaj ją zawsze,
kiedy myjesz ręce



A w tym czasie lekarze wciąż
pracują nad wynalezieniem
szczepionki, która pozwoli mi witać
się bez powodowania choroby.

Dzięki temu nie przyjdę z wizytą
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