
Koronawirus i powrót do
przedszkola

 

Zestaw psychoedukacyjny

Zestaw składa się z ośmiu kart zawierających treści psychoedukacyjne 

i zadania. Ma on na celu ułatwić dzieciom powrót do przedszkola po

izolacji na czas zamknięcia placówek edukacyjnych.



Koronawirus jest tak mały, że nie możemy go zobaczyć, 
dlatego nie wiemy gdzie jest.

 
Koronawirus lubi ludzi, ale my wolimy trzymać się od niego z daleka,

ponieważ powoduje nieprzyjemną chorobę. Otocz zieloną obwódką
przedmioty, które pomogą nam zabezpieczyć się przed wirusem!

Oto koronawirus. To właśnie przez niego
nasze przedszkole było zamknięte i nie

mogliśmy się w nim spotykać.



Wirusy są zbyt małe, żebyśmy mogli zobaczyć je nie mając specjalnych
urządzeń. Nigdy nie wiemy czy znajdują się na naszych dłoniach,

dlatego musimy często myć ręce wodą z mydłem.
Pokoloruj krople wody na niebiesko, a krople mydła na różowo.



Dorośli i dzieci, które skończyły 4 lata na dworze muszą nosić
maseczki, które pomagają ochronić się przed wirusami. Dopasuj maski

do ich właścicieli.



Pomóż Tomkowi dotrzeć bezpiecznie z domu do przedszkola 
- tak, aby ominąć wszystkie wirusy!



Wyznacz bezpieczną trasę z domu do przedszkola, 
aby ominąć slalomem wszystkie wirusy!



W ciągu ostatnich tygodni, musieliśmy spędzać dużo czasu w domu
i nie mogliśmy robić wielu rzeczy, które lubimy. Narysuj w ramce

za czym lub za kim tęskniłeś w tym czasie.

Ale na pewno spędziłeś ten czas robiąc również dużo rzeczy, które
lubisz! Narysuj jedno ze swoich dobrych wspomnień w ramce poniżej!



Dzieci stęskniły się za swoimi przyjaciółmi z przedszkola!
Pomóż im do nich dotrzeć!



Zosia cieszy się, że
będzie mogła spotkać

swoje koleżanki.

Adaś złości się, że znowu
będzie musiał bardzo

wcześnie wstawać, żeby
zdążyć do przedszkola.

Ania jest smutna, bo 
nie będzie mogła

spędzać już tak dużo
czasu ze swoją mamą.

Hania boi się, że
koronawirus wejdzie

jej do buta.

Każdy z nas inaczej reaguje na powrót do przedszkola i inaczej
się czuje. Narysuj dzieciom odpowiednie miny, zgodnie z opisem ich

uczuć.

A jak Ty się czujesz gdy myślisz o tym, że teraz znów będziesz
chodzić do przedszkola? Zaznacz odpowiednią minę.


