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İçinde bulunduğumuz durum hepimiz için yeni bir durum ve bu çetrefil-
li durumu çocuklarımıza anlatmakta zorlanabiliriz. Bu süreçte çocukları-
mızın iyiliği için onlardan gerçekleri saklamak veya çarpıtmak doğru bir 
davranışmış gibi gelebilir. Ama, unutmayalım ki, bu bilgi onlara birçok 
açıdan zaten ulaşacaktır. Ölüm veya başka tehlikeleri içeren korkutucu 
haberler olacaktır. Çocuklarımız içinde bulunduğumuz durumun ola-
ğandışı bir durum olduğunun zaten fakındalar. Onlar da bu durumu er 
ya da geç kabullenmek zorunda kalacaklar, ve bu deneyim uzun vadede 
onlar için yararlı bile olabilir.

Bu nedenle çocuklarınızla paylaşabilmeniz için karikatürlü bir yazı ha-
zırladık. Bu yazı, ele alması zor bu konuyu kolay anlaşılan bir şekilde 
açıklamanıza yardımcı olabilir. İçinde bulunduğumuz durumu çocukla-
rınızla sakin bir şekilde paylaşın. Buna zaman ayırın. Karikatürlü yazımızı 
www.ucenivpohode.cz adresinden indirebilir, çıktısını alıp, çocuklarınız-
la birlikte okuyabilirsiniz. Daha sonra çocuklarınız bu resimleri boyayabi-
lir, kesip, basit bir hikâye anlatma oyunu  oynayabilir.

Koronavirüs ilk olarak Çin’de görüldü. Bir pazar yerinde, çamur, kir, pas ve 
hayvanların arasında çok iyi vakit geçiriyorlardı herhalde. Baksanıza o kadar iyi 
vakit geçiriyorlarmış ki, güçlene güçlene bir araya gelip hayvanlardan insanlara 
atlayacak kadar güçlenmişler.  
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Koronavirüs ve insanları bazen hasta edebilen başka mikroplar hakkında çok 
az şey biliyoruz. Emin olduğumuz bir şey var, o da insandan insana atlamayı, 
zıplamayı çok seviyor.

Ve insandan insana atladığında maalesef pek hoş şeyler olmuyor. Bazen insanlar 
günlerce evlerinde ve hatta hastanelerde yatmak zorunda kalıyor. Bu virüs 
kurnaz da bir virüs üstelik. Bir insan Koronavirüs kapmış olsa bile, virüsü hemen 
gözle göremiyor. Bu da virüsün farkında olmadan insanlar arasında yayılmasına 
neden olabiliyor.



Koronavirüs, virüsü kapmış insanlar hapşırdığında veya öksürdüğünde onlardan 
havaya yayılan damlacıkların içinde sehayat ediyor. Küçücük damlacıklar 
ellerimize veya etrafımızdaki eşyalara konuyor. Koronavirüsün insandan insana 
zıplaya zıplaya geçmemesi ve diğer insanları hasta etmemesi için kendimizi, 
sağlığımızı korumamız gerekiyor. 

Çok şanslıyız – Koronavirüse karşı kendimizi, sağlığımızı nasıl koruyabileceğimizi 
biliyoruz artık. Artık insanlar ağızlarına maske takıyor, hepimiz ellerimizi yıkıyoruz, 
parmaklarımızı ağzımızdan, gözlerimizden ve burnumuzdan uzak tutuyoruz. Bir 
şeyi yemeden önce kesinlikle yıkıyoruz.



Çocuklar ve yetişkinler, hepimiz bu kuralları uygulayalım ki hem kendimizi ve 
başkalarını koruyabilelim hem de Koronavirüs oradan oraya zıplama oyununa 
bir son versin. Hatta, evde kalırsak, Koronavirüslerin bu zıplama sevdasına da bir 
son verebiliriz. Bugünlerde evde kalırsak, Koronavirüsler de üzerine zıplayacak 
insan bulamayacaklardır. Böylece gittikçe zayıflayacak ve insanlara enfeksiyon 
bulaştırma oyunu, onlar için artık keyifli bir oyun olmayacaktır. Bir hayli canları 
sıkılacaktır ve onlar da oyunu terkedeceklerdir. 

Hepimiz Koronavirüse karşı bu savaşı kazanmak için bir şeyler yapabiliriz. 
Virüsten kurtulmak için ne yapmamız gerektiğini artık biliyoruz. Biliyorum, evde 
kalmak bazen sıkıcı olabilir. Arkadaşlarımızla buluşamayız, dışarı çıkamayız veya 
sinemaya gidemeyiz. Ama biliyoruz ki savaşı kazanmak için zamana ihtiyacımız 
var. Sabredersek, Koronavirüse karşı olan savaşımızı kazanabiliriz.


