
 

 
 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!  

 

W tym miejscu zebrane są różne dostępne w sieci materiały, które tłumaczą dzieciom, czym jest epidemia 
koronawirusa, co się dzieje w Polsce i na świecie i jak należy się zachowywać. Mogą też pomóc dorosłym 
zaopiekować się emocjami najmłodszych w tej kryzysowej sytuacji. 

 

 

1. Ilustrowany poradnik „Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie” autorstwa psycholożki Manueli 
Moliny Cruz. Wersja polska: 

https://www.medexpress.pl/jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-koronawirusie-pobierz-bezplatny-
poradnik/76708 

2. „Masz tę moc” książeczka dla dzieci w formacie pdf. Agnieszka Frączek, Ewa Podleś, 
Wydawnictwo Olesiejuk. Książka powstała przy współpracy lekarzy i psychologów. Ze wstępu: 
„Drodzy Czytelnicy, książka, którą macie przed sobą, powstała z potrzeby serca i chęci pomocy. 
Sytuację związaną z pandemią koronawirusa trudno zrozumieć – często górę biorą strach i panika. 
Mamy nadzieję, że ta publikacja pozwoli Wam i przede wszystkim Waszym dzieciom zrozumieć, co 
tak naprawdę się stało, czym jest epidemia, co to jest koronawirus i jak się go wystrzegać”. 

https://bit.ly/artyscidladziecikoronawirus 
 
i wersja animowana: 

https://www.youtube.com/watch?v=YGqIwp9RDEo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0VxkxhhEhNs-
ZlJoI8H7Joayyf_UoqZycAEg-XiaMyZNz3J0XUpqkNyjM 
 
3. Bajki terapeutyczne napisane przez biblioterapeutkę dr Lidię Ippoldt z Biblioteki 
Pedagogicznej w Skawinie 

 „O krainie Pollandi, która nie dała się koronostworkowirusowi” 

  „O tym jak Kornelka z krainy Pollandi pokochała książki” 

  „O tym, jak Marcelek z krainy Pollandi obronił dom przed koronostworkami” 

  „O Maksie i jego cioci Kwarantannie z krainy Pollandi” 

„O wielkiej Orkiestrze Antykoronawirusowej Pomocy z krainy Pollandi” 

https://www.bibpedskawina.pl/index.php/centrum-literatury-terapeutycznej 
 
W oparciu o  bajkę „O krainie Pollandi, która nie dała się koronostworkowirusowi!” powstał autorski 
scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii, inspirujący nauczyciela do pracy on-line z uczniem. 

https://www.bibpedskawina.pl/index.php/centrum-literatury-terapeutycznej/258-pollandia-scenariusz-
zajec 
 
4. „Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie” napisana przez psycholożkę, Dorotę 
Bródkę. Dostępna w formie pdf i audiobooka: 

http://dorotabrodka.pl/blog/ 
 
5. Wierszyk Małgorzata Strzałkowskiej, który tłumaczy dzieciom, czym jest koronawirus i 
dlaczego należy myć ręce: 

https://www.facebook.com/WydawnictwoBajka/photos/a.158692197479856/3357039870978390/?type
=3&theater 
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6. Bajka „Jeżyk Bartek zostaje w domu” napisana przez psycholożkę i nauczycielkę języka 
polskiego Martę Mytko. Bajka wyjaśnia przedszkolakom, dlaczego w najbliższym czasie muszą zostać 
w domu i podpowiada sposoby spędzania wolnego czasu. 

https://dzieciecapsychologia.pl/wp-content/uploads/2020/03/Je%C5%BCyk-Bartek.pdf 
 
7. „Zgrywisia, zaklęcie i zabawa w śpiewanego. Opowieść na czas zarazy”. Bajka autorstwa 
Marii Maruszczyk, psycholożki i bajkoterapeutki. Wersja do poczytania i do posłuchania: 

https://m.youtube.com/watch?v=x1YbDDpMXb8 
 
8. Karolina Piotrowska prowadząca blog Mama seksuolog przygotowała ebook 
pt.”#Zostańwdomu dla dzieci”, w którym znajdziemy bajkę dla dzieci w wieku przedszkolnym, 
propozycje eksperymentów do wykonania w czasie kwarantanny, porady lekarza i  wskazówki dla 
rodziców. jak rozumieć dziecięce emocje i jak wspierać maluchy w przeżywaniu tej trudnej sytuacji: 

https://karolinapiotrowska.com/zostanwdomu-dla-dzieci/?v=9b7d173b068 
 
9. Filmik Edusie. „Co to jest koronawirus?” Pomysł i realizacja: Pracownia Za Piecem – Milena 
Muzyczuk, Ryszard Muzyczuk Wsparcie merytoryczne: www.lekarzedlaprzedszkolakow.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=Xdblj09W8BM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR36dONQhKlAkeiVT
50S9RLfOb-2mD–2JAHvVGx2ZXZnHO_ZQKa-zC7Lzc 
 
10. Wiersz Artura Barcisia o koronawirusie 

https://www.facebook.com/watch/?v=138934830894318 
 
11. Magda Bereda, piosenka „KORONAWIRUS NIECH TYLKO MIŁOŚĆ BĘDZIE ZARAŹLIWA” 
(hip hop) 

https://www.youtube.com/watch?v=DiKyTWLIamE 
 
12. Studio dinksy przygotowało filmik edukacyjny wyjaśniający dzieciom i dorosłym pojęcia 
związane z koronawirusem (pandemia, kwarantanna itd.). Do filmu powstają scenariusze pracy z 
dziećmi na temat koronawirusa. 

https://m.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM 
 
13. Na trudny czas „Wirusobajka”. Autorka Anna Jaworska, czytają Justyna Siepietowska i Helena 
Jarzyńska (Radio Poznań) 

https://www.youtube.com/watch?v=SateBIBazlw&feature=youtu.be 
 
 
14. Opowiadanie o koronawirusie napisane przez panią Anię, która tworzy blog 
https://www.dzieckiembadz.pl 

https://www.dzieckiembadz.pl/2020/03/o-wirusie-ktory-nosi-korone-opowiadanie.html 
 
15. Aktorka, Margita Ślizowska proponuje wspólny rodzinny EKSPERYMENT: sprawdźmy czy 
SOLIDNIE MYJEMY RĘCE  

https://www.youtube.com/watch?v=rvaUR_uGXQE&fbclid=IwAR1qFBTj1Uq0MKgXkM9TDZghMzDx9r
irhYWRmaE2vVsmXsDrX4fZHTmX-Vw 

16. Animacja o koronawirusie autorstwa Anny Kaczor 

https://www.youtube.com/watch?v=Grc0dN9q-Lg&feature=youtu.be 
 
17. Wierszyk dla młodzieży, który tłumaczy dlaczego warto zostać w domu. Czyta Artur Barciś 
https://www.facebook.com/barcislandia/videos/531799951074301/UzpfSTEwMDAwMTkxMTEwNTE0
ODo2NTQ5MTcxNTUzMDg5Njg/ 
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