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Jsme v náročné a zcela nové situaci, o které nemusí být s dětmi
vždy snadné mluvit. Můžeme sklouzávat k vymýšlení si a zatajování informací „pro jejich dobro“, přesto se i na ně ze všech
stran valí informace. Často jsou děsivé, týkají se umírání a jiných
hrozeb. Děti mimořádnost situace vnímají – i ony se potřebují
s náročnou situací vypořádat, vytvořit si na jejím základě zkušenost, která jim může být užitečná.
Proto jsme pro vaše děti připravili komiks, který může pomoci
náročné téma nenásilnou formou otevřít a vysvětlit. Zkuste si
vyhradit klidnou chvilku na povídání o současné situaci. Komiks
lze vytisknout (ke stažení na www.ucenivpohode.cz) a společně
si příběh přečíst. Obrázky si poté mohou děti vybarvit, rozstříhat a použít jako jednoduchou hru pro tvoření příběhu.

Koroňáci k nám přišli z Číny. Říká se, že na jednom trhu plném zvířat
a nečistot se jim dařilo tak dobře, že za chvilku měli dost sil přeskočit
ze zvířat na člověka.

O Koroňákovi toho zatím moc nevíme. Neznáme ho tak dobře jako jiné
nemoci, které nás občas zlobí. Víme ale, že moc rád a dobře cestuje
mezi lidmi.

Koroňák nás umí pořádně pozlobit. Někdy dokonce tak, že musíme dlouhé
dny ležet v posteli – doma a někdy dokonce i v nemocnici. Koroňák je
zákeřný, protože, i když už je s námi, neukáže se hned. To mu pomáhá se
mezi lidmi nepozorovaně šířit.

Koroňák cestuje v kapičkách, které nemocní lidé vykašlou. Kapičky
plné Koroňáků se zachytávají na rukou a na věcech kolem nás. Když se
nechráníme, Koroňáci mezi námi vesele skáčou a roznášejí nemoc.

Proti Koroňákům jsme se již naučili bránit – nosíme masky, všichni si
myjeme ruce, nesaháme si do pusy, nejíme nic, co jsme před tím neumyli.
Když se všichni, dospělí i děti, takto bráníme, chráníme sebe i druhé
a Koroňáci to musejí po chvíli vzdát.

Abychom to Koroňákům ještě více ztížili, budeme se snažit být pár dnů
doma, aby na nás nemohli přeskočit. Koroňáci pak slábnou a slábnou a už je
to mezi lidmi vůbec nebaví. Nezbude jim pak nic jiného, než zmizet pryč.

Jsme všichni dobří bojovníci! Již víme, jak Koroňáky zahnat. Je nám jasné,
že je to doma občas otrava. Nemůžeme vidět kamarády, chodit ven nebo do
kina. Každá bitva ale chvilku trvá. My to vydržíme a Koroňáky porazíme!

