
Dlaczego 
wszyscy 

zostają w 
domu?

Książka dla dzieci na 
temat pandemii



To naprawdę miły dzień.
Ale jest  jakoś inaczej ...

Kim wygląda przez okno.



Na szkolnym dziedzińcu panuje pustka i cisza.
Plac zabaw między domami jest pusty, 
a ludzie na ulicy noszą zabawne maski 
na twarzach.

Mama Maxa z naprzeciwka jest chora od 
jakiegoś czasu, więc Max nie wychodzi 
na zewnątrz, żeby się pobawić.



Mama Kim wyjaśnia, że pojawił się nowy wirus,
dlatego ludzie są teraz trochę bardziej ostrożni.
Szczególnie gdy wychodzą.

Wirusy są tak małe, że ich nie widać – 
znacznie mniejsze niż ziarna piasku! 
Dlatego ich nie zauważamy.

Mimo że są tak małe, czasami  przez nie chorujemy.  
Nawet wtedy, gdy tego bardzo nie chcemy.



Najlepiej jest kaszleć w zgięcie łokcia,  
wtedy wirusy nie rozproszą się w powietrzu. 
Inni ludzie nie będą ich wdychać – i nikt  
nie zachoruje.

Maska na ustach i nosie również 
pomaga uniknąć rozprzestrzeniania 
się wirusów.

Wirusy rozprzestrzeniają się w powietrzu, 
gdy kichamy lub kaszlemy.

Inne osoby w pobliżu mogą 
je wdychać, w ten sposób  
wirusy się przenoszą.



Uścisk dłoni lub przytulanie 
nie są  możliwe.

Wymyślanie nowych, zabawnych powitań 
też jest bardzo fajne!

Aby być bezpiecznym, postaraj się zachować 
nieco większą odległość od innych niż zwykle. 
Wtedy wirusy nie dotrą do Ciebie!

Szkoda! Bo chcemy się 
przytulić, jeśli cieszymy 
się, że kogoś widzimy.



Kim myśli: Możesz zachować
odpowiednią odległość na ulicy. 
Ale co zrobić w domu?

Dobrze, że przedszkole jest teraz zamknięte. 
Tak wiele dzieci i dorosłych razem w małej sali ... 
naprawdę trudno byłoby zachować dystans!



Dlatego też basen jest zamknięty.
I kino.

I zoo. 

Zamknięte są wszystkie miejsca, gdzie zwykle  
spotyka się wiele osób. Na szczęście sklep 
spożywczy jest nadal otwarty.



Tam mama Kim może kupić wszystkie składniki na pyszny budyń. 
Kim w tym czasie przemierza labirynt sklepowych półek.

W jakim kierunku Kim musi iść po budyń, a potem do kasy, 
żeby nie spotkać innych klientów?



W domu obie najpierw myją ręce.

Kim śpiewa w tym czasie 
piosenkę, jest więcej zabawy!

Ręce mokre, 
ręce mokre ...

Mydło zmywa wszystkie wirusy.



Czystymi rękami mama i Kim mogą 
ugotować coś pysznego.

A budyń zawsze smakuje dobrze!To także zabawa, gdy się nudzisz!



Kim jest zmęczona i idzie spać. 
Mama czyta inną historię, aby 

Kim mogła spać spokojnie.

Śpij dobrze, Kim!
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