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Od autorki 

 

Pamiętacie Hanię? To bohaterka krótkiej bajki o tajemniczym panu W., 

którą napisałam, aby ułatwić wprowadzenie dziecka w temat Koronawirusa i 

rozmowę na jego temat.  

Dziś, kiedy stopniowo zaczyna się znosić obostrzenia i kiedy 

obowiązkowo należy nosić maseczki ochronne, u Hani pojawia się strach z tym 

związany. To normalne, że w takiej sytuacji u dziecka może pojawić się lęk – 

to dla niego zupełnie nowe doświadczenie.  

Mam nadzieję, że ta krótka historia nieco ułatwi przygotowanie dziecka 

na widok ludzi z zakrytymi twarzami i do noszenia maseczek ochronnych.  

 

Co jeszcze możesz zrobić, gdy dziecko boi się maseczki lub nie chce jej 

nosić? 

 nie zakładaj jej na siłę (niech dziecko spróbuje zrobić to samodzielnie) 

 zapewnij poczucie bezpieczeństwa 

 rozmawiaj o obecnej sytuacji (nie wzbudzając niepotrzebnego lęku) 

 pokaż, że również rodzice i/lub rodzeństwo noszą maski, i że to nic 

strasznego 

 oswój je z noszeniem maseczki w domu, pokaż mu w lustrze jak w niej 

wygląda 

 wytłumacz dlaczego należy nosić maski na zewnątrz 

 nie zapomnij podkreślić, że to tylko chwilowa sytuacja 

 zaproponuj zabawę, w której wspólnie założycie maseczkę ulubionej 

zabawce lub dorysujecie ją ulubionej postaci z bajek 

 pokazuj zdjęcia innych dzieci w maseczkach 

 zapewnij maseczkę dopasowaną do jego twarzy  

 zachęć do spersonalizowania i ozdobienia maski (np. naklejkami lub 

innymi wybranymi przez nie ozdobami) 

 naucz je zakładać i nosić maskę wg. prawidłowych zasad 

bezpieczeństwa. 

 

Powodzenia! 

  

  



 
 
 
                      www.psychologove.pl                                                      @psychologove 

 

Ostatnie tygodnie upływały Hani na wspólnych zabawach z 

rodzicami. Wszystko byłoby idealnie gdyby nie fakt, że czas 

spędzali tylko w mieszkaniu. Nie wychodzili na spacery, a Hania 

nie mogła jeździć po parku na swoim nowym rowerku, ani też bawić 

się na pobliskim placu zabaw. Dziewczynka wcale nie czuła się z 

tym dobrze, nawet mimo tego, że mama wymyślała mnóstwo zajęć 

i tak naprawdę wcale nie miała czasu na nudę. Hani było smutno 

i brakowało jej tych wspólnych wyjść, które przecież tak bardzo 

lubiła.  

 Hania wiedziała dlaczego nie może wychodzić, mama 

wszystko jej wytłumaczyła. Niewychodzenie na zewnątrz było tak 

ważne, ponieważ nie chcieli spotkać pana W., czyli wirusa – 

dziewczynce wreszcie udało się zapamiętać tę nazwę. Mama 

powiedziała jej również, że trzeba często i 

dokładnie myć ręce. 

Dziewczynka przyzwyczaiła się już do tej 

myśli i nawet mimo tego, że nie mogli wychodzić 

na zewnątrz, wesoło spędzała czas z mamą i 

tatą. Hania była bardzo szczęśliwa mogąc 

cieszyć się obecnością obojga rodziców przez tyle 

czasu. 

 

 

Przychodził jednak taki moment, kiedy tata musiał wychodzić 

po zakupy. Hania zauważyła, że zawsze zabierał ze sobą rękawiczki 

i jakiś kawałek materiału, chociaż zupełnie nie wiedziała po co. 

Dziewczynka bardzo się wtedy martwiła i z niecierpliwością czekała 

na jego powrót.  

  

 

Dni mijały, rodzice wciąż słuchali wiadomości i sprawdzali 

różne informacje, ale za każdym razem powtarzali córce, że 

wszystko będzie dobrze, i że końcu nadejdzie taki dzień, w którym 

znów będą mogli wyjść z domu, by cieszyć się słońcem i świeżym 

powietrzem.  

Hania z niecierpliwością czekała na ten moment, aż wreszcie, 

któregoś dnia… 
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– Mam dla ciebie dobrą wiadomość, córeczko – powiedziała mama 

– Dostanę lody czekoladowe na deser? – z uśmiechem zapytała 

dziewczynka. 

– O nie, to coś o wiele lepszego niż lody. - odpowiedziała mama – od 

dziś możemy wychodzić z domu. A to oznacza, że będziesz mogła 

pojeździć na rowerku. 

– Huuuuuraaaaa!! – ucieszyła się Hania i zaczęła skakać z radości. 

Dziewczynka od razu pobiegła pod drzwi, wyjęła z szafki buty i w 

mgnieniu oka była gotowa do wyjścia. 

– Spokojnie Haniu, nie tak szybko. – spokojnym tonem powiedziała 

mama. – Przed wyjściem musimy jeszcze o czymś porozmawiać.  

– Ale o czym? Przecież możemy porozmawiać później, no chodź już! 

– niecierpliwiła się dziewczynka. – Skoro pan W. już sobie poszedł 

możemy iść pobawić się na placu zabaw. 

– Właśnie o tym chciałam z Tobą porozmawiać. Usiądź tutaj. – 

mama wskazała dziewczynce miejsce na kanapie, tuż obok siebie.  

– Wirus, czyli pan W. jak go nazwałaś jeszcze sobie nie poszedł. 

– To dlaczego wychodzimy? Przecież mówiłaś, że będziemy mogli 

wyjść dopiero jak on sobie pójdzie. – przerwała jej nieco zdziwiona 

Hania. 

 –  Pan W. jest teraz nieco mniej towarzyski, ale jeszcze nas nie 

opuścił. – spokojnie tłumaczyła mama. – co prawda możemy wyjść, 

ale musimy przestrzegać pewnych zasad. Możemy iść na krótki 

spacer do lasu lub parku, ale nadal nie możemy wchodzić na plac 

zabaw. – mówiła dalej mama, na co Hania trochę posmutniała. – 

Ale przede wszystkim musimy nosić maseczki. 

– Jakie maseczki? Przecież do Halloween jeszcze dużo czasu, 

mamo. – roześmiała się dziewczynka. 

– Właśnie takie.  – mama sięgnęła po leżące obok niej kawałki 

materiału, których Hania wcześniej nie zauważyła. Podała je 

dziewczynce, która zaczęła je uważnie oglądać. 

– A po co nam one? – dopytywała dziewczynka. 

– Pamiętasz jak opowiadałam ci o wirusie? Te maseczki sprawiają, 

że jesteśmy dla wirusa tacy troszkę niewidzialni, a więc wcale nie 

tak łatwo będzie mu się z nami przywitać. Dzięki maseczce 

będziemy bezpieczniejsi.  
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– To ten kawałek materiału tata zabierał ze sobą, kiedy wychodził 

na zakupy? – po chwili namysłu zapytała dziewczynka. 

– Tak, ten kawałek materiału to była właśnie maseczka. – 

odpowiedziała mama. – Dzięki temu, że tata zakładał ją po wyjściu 

z domu, jest zdrowy i bezpiecznie mógł zrobić zakupy. 

 

Po tej krótkiej rozmowie mama założyła maseczkę, by pokazać 

dziewczynce jak wygląda ona na twarzy. Nie spodziewała się 

jednak, że córka zacznie płakać. 

– Spokojnie Haniu, to tylko ja – uspokajała ją mama, ściągając 

maseczkę.  

Dziewczynka przestała płakać, jednak nadal niepewnie patrzyła na 

trzymany przez mamę materiał.  

– Spróbujemy jeszcze raz? – zapytała mama, na co Hania w 

odpowiedzi kiwnęła głową.   

Sytuacja się powtórzyła. Maseczka, którą zakładała mama 

wywoływała u Hani strach. Dziewczynka bała się, chociaż 

wiedziała, że to jej mama. Czuła się dziwnie i nieprzyjemnie.  

– Haniu, wiem, że to wydaje ci się dziwne. Może nawet trochę 

straszne, ale musimy nosić takie maseczki. To tylko chwilowe, 

niebawem wszystko wróci do normy. –  zapewniała. –  Ale teraz 

musimy je zakładać, żeby chronić nasze zdrowie. Te maseczki 

wcale nie są takie straszne jak ci się teraz wydaje, zaraz się 

przekonasz. 

Z pomocą przyszedł ulubiony miś 

dziewczynki, któremu wspólnie założyły 

maseczkę. Hania nawet uśmiechnęła się na ten 

widok. 

 

– Teraz ja założę sobie maseczkę – powiedziała 
mama i zakryła twarz materiałem. Dziewczynka 
nadal patrzyła na nią trochę niepewnie.  
– A-kuku! – wesoło krzyknęła mama odsłaniając 
zakryte przez maseczkę usta i nos. Obie się 
roześmiały. 
– Też będę musiała taką nosić? – spytała 

dziewczynka. – Nie chcę!  
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– Tak córeczko, to dla naszego dobra. Dzięki tym maseczkom 

chronimy zdrowie nasze, jak również innych osób. A twoja 

maseczka będzie zupełnie inna niż wszystkie, będzie wyjątkowa.  

– Jak to wyjątkowa? – zapytała nieco mniej zdenerwowana 

dziewczynka.  

– Będzie dokładnie taka jak chcesz. – spokojnie odpowiedziała 

mama. – ozdobimy ją twoimi ulubionymi naklejkami i dorysujemy 

buzię. 

 

Hania natychmiast pobiegła po kredki i od razu 

zabrała się do pracy – uwielbiała rysować. Dziewczynka 

narysowała uśmiechniętą buzię, kolorowała mazakami i 

przykleiła nawet naklejkę z tęczą. Teraz maseczka była nie 

tylko wyjątkowa i kolorowa, ale również nie wyglądała już 

tak strasznie.   

 

 

 

 

– Widzisz? Mówiłam, że Twoja maseczka będzie 

wyjątkowa. – powiedziała z uśmiechem mama. – To 

co, gotowa na spacer? 

W odpowiedzi Hania założyła swoją maseczkę i od 

razu pobiegła do lusterka, żeby zobaczyć jak 

wygląda. Maseczka rzeczywiście była śliczna, ale to 

był dziwny widok i trochę nieprzyjemne uczucie. 

Jednak Hania już się nie bała, bo wiedziała, że 

maseczki, nawet mimo tego, że mogą wyglądać trochę 

strasznie, są potrzebne. Maseczkę trzeba zakładać po 

to, żeby była zdrowa, i żeby pan W. nie miał się już z 

kim witać i jak najszybciej sobie poszedł.  

– To co, idziemy? – zapytała dziewczynka i złapała 

mamę za rękę… 

 




