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Rodzicu, 

przed Tobą kolejna część przygód Hani, która znów musi zmierzyć się z nową rzeczywistością, jaką zafundował

nam Koronawirus.

Tym razem Hania po długim czasie spędzonym w domowej kwarantannie, wraca do przedszkola. Takie powroty

nie są łatwe, o czym Hania przekonuje się jeszcze w domu, kiedy mama uświadamia jej, że wszystko teraz będzie

wyglądało zupełnie inaczej.

Niestety przed naszymi dziećmi, jak również nami samymi, trudny czas powrotu do rzeczywistości zupełnie innej

i całkowicie nieznanej. Przygotowanie dziecka na to, czego może spodziewać się teraz w przedszkolu jest

naprawdę ważne.

Mam nadzieję, że ta krótka historia nieco to ułatwi. Zatem czytaj, pokazuj, tłumacz i rozmawiaj – dzięki temu

powrót i nowa rzeczywistość będą nieco łatwiejsze do zaakceptowania.
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Dni mijały Hani leniwie, wypełnione

mnóstwem ciekawych zabaw przygotowanych przez

mamę, czytaniem książeczek, układaniem puzzli

i rysowaniem. Razem z mamą piekły muffinki i robiły

gofry. Ostatnio coraz częściej wychodzili na krótki

spacer, zawsze zakładając maseczkę. Podczas krótkich

wycieczek do parku lub lasu Hania cieszyła się jazdą

na rowerku i tym, że wreszcie mogła się wybiegać na

leśnych ścieżkach.

Pamiętała, że jeszcze kiedy chodzili do przedszkola, Bartkowi ruszał się mleczak i kiedy każdego

ranka wchodził do sali, wszyscy biegli zobaczyć, czy jeszcze jest, czy może już zabrała go Wróżka

Zębuszka, zostawiając prezent pod poduszką.

Basia czekała na przyjazd taty z zagranicy i wymarzoną hulajnogę, a Piotruś miał zostać starszym

bratem… - wcześniej tyle się działo. A jak to będzie, kiedy już wróci do przedszkola i tak właściwie

kiedy to będzie? – zastanawiała się dziewczynka.

To był naprawdę przyjemnie spędzony czas,

ale dziewczynka coraz częściej dopytywała o powrót

do przedszkola. Tęskniła za przyjaciółkami - Gabrysią

i Mają, a także za koleżankami i kolegami z grupy

Motylków, a nawet za panią Krysią.
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Tata wrócił do pracy już parę dni temu, a Hania coraz częściej zastanawiała się kiedy

przyjdzie czas by znów pójść do przedszkola. Aż wreszcie po kilku tygodniach, wielu dniach i długich

godzinach spędzonych w domu, wreszcie nadszedł ten długo wyczekiwany dzień powrotu do

przedszkolnej grupy Motylków.

Jednak w trakcie jedzenia dziewczynka wyraźnie posmutniała.

– Coś się stało córeczko? – spytała zatroskana mama.

– Trochę mi smutno. Wracam do przedszkola, a wy będziecie musieli chodzić do pracy, więc nie

będziemy mieć dla siebie już tyle czasu.

– Nam też będzie brakowało tych wspólnych zabaw Haniu – odpowiedziała mama. – Ten czas,

który wspólnie spędziliśmy w domu był naprawdę fajny, ale niestety trzeba wrócić do swoich

obowiązków. Tata pracuje już od kilku dni, ja wracam do pracy od jutra, więc dziś czas na twój

powrót do przedszkola.

– I do koleżanek – podpowiedział z uśmiechem tata.

– Chcę już pobawić się z Gabrysią – powiedziała nieco już weselsza Hania.

Dziewczynka szybko zjadła śniadanie i umyła zęby. Ubrała swoją ulubioną sukienkę w

białe kropki i nawet poprosiła mamę, by zrobiła jej warkocz.

Tego dnia dziewczynka wstała wyjątkowo wcześnie i jak

zwykle wraz z rodzicami usiadła przy kuchennym stole by

wspólnie zjeść śniadanie, na które mama przygotowała jej

ulubione tosty.
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– Jak to inaczej? – zdziwiła się dziewczynka.

– Zaraz ci wytłumaczę, usiądź – powiedziała mama, wskazując Hani krzesło tuż obok siebie.

Dziewczynka usiadła przy mamie, a lalkę posadziła obok siebie.

– Od teraz w przedszkolu będą zajęcia nieco inne niż zwykle – spokojnie mówiła mama. – Nie

spotkasz się na nich ze wszystkimi koleżankami i kolegami, ponieważ dzieci na sali będzie troszkę

mniej niż kiedyś. Będzie też mniej zabawek, głównie tych pluszowych.

– Jak to mniej zabawek? To gdzie one się podziały? – dopytywała Hania.

– Panie w przedszkolu musiały wynieść część zabawek, żeby było bezpieczniej.

Hania chciała jak najszybciej wyjść z domu. Już nawet zamierzała powiedzieć

mamie, żeby trochę się pospieszyła, ale nagle przypomniała sobie, że musi pokazać

Gabrysi swoją nową lalkę. Dziewczynka szybko pobiegała do pokoju i już po chwili

stała w kuchni trzymając w ręce ulubioną zabawkę.

– Patrz mamo, dziś biorę ze sobą Zosię – dziewczynka dumnie podniosła lalkę do

góry. – Koniecznie muszę przedstawić ją Gabrysi!

– Obawiam się, że to nie będzie możliwe – zaczęła tłumaczyć mama. – Niestety teraz

nie można przynosić zabawek do przedszkola.

–Dlaczego? – zapytała Hania. – Przecież zawsze mogliśmy przynosić zabawki w

poniedziałki, a dziś właśnie jest poniedziałek.

– Tak, dziś poniedziałek – odpowiedziała mama. – Rzeczywiście wcześniej w ten dzień

mogliście przynosić do przedszkola swoje zabawki, ale teraz zajęcia w przedszkolu

będą wyglądały trochę inaczej.
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– Jak to bezpieczniej? – zdziwiła się Hania. – To one nie są

bezpieczne i mogą nam coś zrobić?

– Ależ nie, zabawki nic nie mogą ci zrobić! – uspokajała mama. – Po

prostu wszystkie będą zdecydowanie częściej myte i dezynfekowane

specjalnym płynem, żeby je zabezpieczyć przed panem W. A po

takim zabiegu pluszaki musiałyby bardzo długo schnąć, więc lepiej

na pewien czas wynieść je z sali.

– Ten pan W., wciąż wszystko psuje. – powiedziała troszkę nadąsana Hania.

– Przez ten wirus wiele się zmieniło, to prawda. Wszyscy chcieliby, żeby było jak

dawniej, ale już ostatnio mówiłam ci, że pan W. wciąż sobie nie poszedł. Ale jest już

coraz bardziej zmęczony i nie ma już tyle siły by przeskakiwać z jednej osoby na

drugą, a wszyscy muszą już wrócić do swoich obowiązków. Dorośli muszą pracować,

a dzieci - chodzić do przedszkola i szkoły. Ale nadal musimy uważać i przestrzegać

kilku ważnych zasad, bo chcemy, żeby wirus jak najszybciej sobie od nas poszedł.

– No jasne, że chcemy! – wykrzyknęła Hania.
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– I właśnie dlatego nadal musimy dbać o higienę i to nie tylko swoją, ale również zabawek –

tłumaczyła mama. – W przedszkolu na pewno o wiele częściej będziecie myć ręce i używać                 

– Więc, żeby Zosia była bezpieczna, lepiej zostawię ją w domu – powiedziała z uśmiechem dziewczynka

i zeszła z krzesła, żeby odnieść lalkę do pokoju.

specjalnego mydła do ich dezynfekcji, a w

trakcie zajęć panie będą kilka razy wietrzyły

salę i myły wszystkie zabawki.

– I to wystarczy, żeby pan W. nie przyszedł do

naszego przedszkola?

– Tak, te wszystkie zasady, które teraz będą

obowiązywać w przedszkolu są bardzo ważne

dla naszego zdrowia i są potrzebne, żeby

uniemożliwić panu W. wejście do niego.
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Jeszcze chwilę trwało zanim mama i Hania wyruszyły w drogę do przedszkola, pamiętając o 

założeniu maseczek przed wyjściem z domu. Do rozpoczęcia zajęć było jeszcze sporo czasu, poszły 

trochę dłużą drogą, by móc nacieszyć się wiosennymi promieniami słońca.

– Dobrze – odpowiedziała dziewczynka. – Ale jak pan W. już sobie pójdzie to znowu będziesz 

wchodziła ze mną do środka?

– Oczywiście córeczko – z uśmiechem odpowiedziała mama. – Może być również tak, że panie w 

przedszkolu będą mieć założony taki specjalny strój.

– Zapomniałam ci jeszcze o czymś powiedzieć – przypomniała sobie nagle

mama. – Wszyscy muszą dbać teraz o bezpieczeństwo. Przed wejściem panie

przedszkolanki zmierzą wszystkim dzieciom temperaturę, żeby się upewnić, że

żadne z nich nie ma gorączki i może się bawić. Niestety rodzice nie mogą

wchodzić do przedszkola, więc pożegnamy się przed drzwiami. Ale spokojnie,

jeżeli będziesz potrzebowała pomocy w szatni, to któraś z pań na pewno ci

pomoże.




