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Bajka Terapeutyczna



Bajka terapeutyczna "Jaś wraca do
przedszkola" powstała jako odpowiedź na

obecną sytuację epidemiologiczną oraz
wytyczne, dotyczące powrotów dzieci do

przedszkoli i żłobków.
 

Wierzymy, że nasza bajka może być pomocą
przy tłumaczeniu dzieciom kwestii związanych

z zachowaniem higieny i bezpieczeństwa 
w domu i w przedszkolu.

 
Życzymy miłej lektury!
Autorka i Ilustratorka

 
 

Drodzy Rodzice
 i Wychowawcy 



Jaś nie mógł doczekać się powrotu
do przedszkola. 
 
Przez cały miesiąc odliczał dni i pytał
mamę, kiedy znów zobaczy swoich
kolegów i koleżanki z grupy.



W domu Jaś bawił się samochodzikami,
oglądał książki z obrazkami zwierząt,
budował wysokie wieże z klocków,

a razem z rodzicami uczył się literek
 i cyferek.  

 
Jednak to nie to samo, co zajęcia

 w przedszkolu!  
Jaś tęsknił za panią i innymi dziećmi.



Pewnego dnia mama powiedziała Jasiowi, że
niedługo wróci do przedszkola, ale zajęcia będą
inne niż zazwyczaj. 
 
Panie nuczycielki  przywitają dzieci przy
drzwiach w maseczkach lub przyłbicach. 
 
Jaś   będzie nosić maseczkę w drodze do
przedszkola i w czasie powrotu do domu. 
Wychodząc na zewnątrz, dorośli i dzieci muszą
zasłonić nos i usta.
– Mamo, a po co ta maseczka? – zapytał Jaś.
  



Mama wyciągnęła z pudełka na zabawki dwie
ulubione figurki Jasia, które przedstawiały 
 superbohatera i astronautę.
  
Chłopiec od razu zauważył, że superbohater
też ma na twarzy maseczkę.
– Mamo, maseczka superbohatera jest na oczach
i ma dziury, żeby mógł widzieć, a moja zasłania
nos i usta – powiedział Jaś. – To niewygodne!
 



Mama uśmiechnęła się i zapytała Jasia:
– Jak myślisz, synku, dlaczego superbohater nosi maskę
na twarzy?
– Aby wróg nie mógł go rozpoznać!
– Masz rację, a jak myślisz, po co astronauta zakłada
skafander na głowę? – zadała kolejne pytanie, pokazując
Jasiowi drugą figurkę.
– To go chroni, wtedy jest bezpieczny w kosmosie! –
odparł chłopczyk.



Mama powiedziała Jasiowi, że maseczka na nos i usta
również go chroni i sprawia, że jest niewidoczny dla
wrogów - zarazków. 
 
Tak samo, jak skafander oraz  specjalny strój
osłaniają astronautę, przyłbica i rękawiczki  mają za
zadanie chronić nauczycielki w przedszkolu przed
wirusem. 
 
Dzięki takiej ochronie wszyscy będą mogli
bezpiecznie bawić się i uczyć.



Przy wejściu do budynku  nauczycielki  zmierzą dzieciom
temperaturę i pomogą im w szatni, a potem zaprowadzą
do grupy. 
 
Jaś nie lubił rozstań z rodzicami.  Mama zawsze przytulała
go przed drzwiami do sali a tata wręczał ulubione 
zabawki, które zabierał do przedszkola. 
 
Jaś zmartwił się, że rodzice nie będą mogli wejść z nim do
szatni. Mama pocieszyła Jasia, że za to szybciej zobaczy
inne dzieci i dołączy do zabawy. 



Jaś zapytał, czy może zabrać do przedszkola swoje figurki.
 
Niestety, mama nie zgodziła się i wytłumaczyła, że na zabawkach
mogą być zarazki.
 
A jeśli każdy chłopczyk i dziewczynka weźmie z domu swoją
ulubioną lalkę, samochodzik, maskotkę czy figurkę, może okazać
się, że są na nich wirusy. 
 
Wtedy dzieci zachorują i nie będą mogły bawić się w przedszkolu. 



Jaś posmutniał, tak bardzo chciał zabrać ze sobą do
przedszkola swoje figurki. 
 
Na szczęście mama znalazła sposób, jak pocieszyć
synka. Powiedziała, że może ubrać koszulkę z postacią
superbohatera i założyć na twarz maseczkę. 
 
Wtedy sam da dobry przykład i nauczy dzieci, jak dbać
o bezpieczeństwo podczas drogi do przedszkola. 
 
– Jasiu, jak jeszcze chronimy się przed wirusem? –
zapytała mama.



Jaś przypomniał sobie, jak razem z tatą mył
ręce po powrocie z zabaw w ogrodzie. 
 
Przed posiłkami też dbał o to, aby dokładnie
umyć ręce, używając mydła i płynu do
dezynfekcji. 
 
Wszystkie dzieci powinny pamiętać, że
najpierw trzeba umyć ręce przed jedzeniem
oraz po powrocie z zabaw na podwórku.



Teraz Jaś jest gotowy na powrót
do przedszkola i wie, co trzeba
zrobić, aby wirus nie przeszkodził
mu w zabawie. 


