
Materiały i porady dla dzieci, rodziców i nauczycieli. 

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci 

Ze względu na wyjątkowe okoliczności epidemiologiczne i związaną z nimi 

konieczność pozostania w domach, zmianie ulegają dotychczasowe formy kontaktu z 

pedagogiem przedszkolnym. 

 

Można się ze mną kontaktować poprzez pocztę elektroniczną: stanislawa.witczuk@wp.pl 

Poniżej zamieszczam materiały, zarówno w wersji do oglądania jak i poczytania. Mam 

nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.  

 

Serdecznie zapraszam do kontaktu. 

Materiały: 

1. Dlaczego wszystkie szkoły i przedszkola są zamknięte? Dlaczego należy zostać w domu? 

Dlaczego bardzo dużo zależy od zachowania każdego z nas, niezależnie od tego, ile ma lat? 

Wydawnictwo Olesiejuk przygotowało elektroniczną książkę pt.,,MASZ TĘ MOC” „dla 

dzieci i dla tych, którzy potrzebują wytłumaczyć najmłodszym w sposób jasny, zrozumiały i 

przede wszystkim spokojny czym jest koronawirus i co robić, by się przed nim ustrzec.” 

https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf (link do 

bajki „Masz tę moc!”) 

„Jednocześnie mam do Was prośbę, drodzy Czytelnicy, Rodzice, Nauczyciele, Ciocie, 

Wujkowie, Bracia, Siostry – wszyscy! Ważne, by książka poszła w świat i by absolutnie każda 

osoba, która jej potrzebuje, miała świadomość, że istnieje taka inicjatywa”. To prośba 

Wydawnictwa Olesiejuk. Przyłączamy się!  

Pobierzcie PDF (link na dole) i czytajcie, gdzie tylko lubicie i gdzie dzieci czują się 

bezpieczne. Wyślijcie plik do kogo tylko chcecie. Niech się wieść niesie i szerokim 

strumieniem płynie do tych, którzy takiej książki potrzebują. Pomyślcie o paniach 

przedszkolankach z Waszego środowiska, o koleżankach i kolegach, którzy mają wokół siebie 

małe dzieci. 

2. Filmik, który w prosty sposób wyjaśni dzieciom, czym jest koronawirus. 

https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM 

 

3. Jak radzić sobie z lękiem i jak mówić dziecku o epidemii? Rozmowa z psychologiem dr. 

Tomaszem Srebnickim   

https://zwierciadlo.pl/psychologia/jak-radzic-sobie-z-lekiem-i-jak-rozmawiac-o-epidemii-z-

dzieckiem-w-rozmowie-z-dr-tomaszem-srebnickiem 

 

4. Zachęcam rodziców do zapoznania się z filmem ZAMIAST KLAPSA przygotowanym przez 

Fundację Dzieci Niczyje w ramach projektu Dom bez klapsa. 

Film pokazuje, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami małych dzieci, i jak rodzice mogą 

reagować, gdy dziecko zachowuje się niezgodnie z ich oczekiwaniami. Film zawiera również 

wskazówki, jak komunikować się z maluchem, by zachęcić go do współpracy. 

http://www.youtube.com/watch?v=B5DhGuWRJeY 

5. Kiedyś Twoje dziecko rozwinie skrzydła, od Ciebie zależy czy będzie latać – filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=0Gj9SC75edk 
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