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ADAM autistické děti a my, z.s. Havířov; ALFI Ostrava – AlFi: pomáháme rodinám s dětmi s autismem; 

„S Kráčející Želvou“ – soukromá povídací praxe pro děti a rodiče Havířov; 

CO JE TO KORONAVIRUS ? 
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„S Kráčející Želvou“ – soukromá povídací praxe pro děti a rodiče Havířov; 

KORONAVIRUS je virus, který dělá,  

že se lidé NECÍTÍ DOBŘE. 
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KORONAVIRUS způsobuje "COVID-19". 

Lidé, kteří mohou mít KORONAVIRUS  

mají TYTO PŘÍZNAKY : 

BOLEST V KRKU  

  
 

SUCHÝ KAŠEL 

  
 

HOREČKU 
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DÝCHAVIČNOST 

  

  ÚNAVA 

  

MIGRÉNA 

 

 

BOLESTI SVALŮ 
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Většina lidí, kteří mají KORONAVIRUS 

zůstanou DOMA , aby se UZDRAVILI. 

  

 
 

Někteří lidé, kteří mají KORONAVIRUS 

 jsou v NEMOCNICI , 

aby se UZDRAVILI . 
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Může _________*pomoci , zastavit 

šíření KORONAVIRU  ? 

ANO  ! 

*) Doplňte fotku, kresbu dítěte nebo co dítě charatkerizuje. 

BUDU SI UMÝVAT RUCE ! 

Umývám si ruce, umývám si prsty, umývám si 

nehty, umývám mezi prsty na ruce.  
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Umývám si ruce podle návodu. 

 

Tato příloha k tisku je samostatně na straně 16 tohoto příběhu. 

 

N VOD   AK SI MÝT RUCE 

NA RUKU D M 
MÝDLO.  

RUCE MY U DLAŇ 

PROTI DLANI.  
UMY U HŘBETY 

RUKOU.  

UMYJU PROSTORY 

MEZI PRSTY  
UMYJU PALCE.  

UMY U ŠPIČKY PRSTŮ 

– NAMYDLÍM  E 

V DLANI DRUHÉ RUKY  

UMY U SI OBĚ 

Z PĚSTÍ.  
RUCE OPL CHNU 

VODOU.  
RUCE SI OSUŠÍM 

RUČNÍKEM.  

ZDROJ: https://theheartysoul.com/new-strain-candida-outbreak/?t=THS 
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Tak dlouho*)_____________________ až mám 

hotovo . 

*) Použijte vlastní vizuální nápovědu, jak dítě podporujete ve vnímání času, začátku a konce. 

Pokud nemůžu použít mýdlo , mohu použít 

mýdlo v lahvičce  . 

    

 

 

 

 

Při kašli a kýchání si zakrývám nos a ústa 

KAPESNÍKEM   

nebo CELOU PAŽÍ  . 
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NOSÍM ROUŠKU. 

   
 

Má rodina také. 

 
*) Prostor pro vlastní tvorbu s dítětem – fotka/kresba rodiny, členů rodiny, kamráda s rouškou, pomáhající 

postavy – fantazie se mezou nekladou… 
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ŠKOLA je nyní ZAVŘENÁ, abychom mohli být V BEZPEČÍ. 

 
  

 

ŠKOLA se znovu OTEVŘE. 

 

Jen nevíme kdy? Bude to překvapení . 

Můžu se bát_______*,  můžu být naštvaný_______*,  

může se mi stýskat_________*  

po učitelích_________* spolužácích________*,  

kamarádech______________.* 

*) Doplňte vlastní, konkrétní vizuální nápovědu charakteristickou pro dítě. . 
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Zůstanu DOMA , zatímco je 

škola uzavřená . 

Nejdříve si udělám ÚKOLY *  

a potom si půjdu HRÁT *. 

Pomůžu mámě a tátovi doma *. 

 

*) Vizuální plán  akitvit, denní režim, denní řád je účinný nástroj ke snižování úzkosti na zvládnutelnou úroveň. 
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Vím, že DOMA jsem V BEZPEČÍ  

a nemusím mít tak velký strach . 

Doma budu v BEZPEČÍ   a  

ŠŤASTNÝ s mojí RODINOU . 

Prostor pro vlastní tvorbu dítěte a rodiny: 
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Je zakázáno  teď chodit na svá oblíbená* 

místa zatím  

   
*) Doplňte s dítětem – nezpomeňte v této části červený křížek, že je zákaz nebo jiný znak pro zákaz. 
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Jakmile bude KORONAVIRUS  PRYČ  

      ,  

budu moct  znova jít  

na svá oblíbená místa                   *)doplňte s dítětem níže                
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Vážení rodiče, pečující, 

tento dokument není  diagnostický nástroj pro Koranavirus. Jedná o společenský příběh se specifickým obsahem 

a informacemi. Pokud požadujete další faktické informace o Koronaviru informujte se na příslušných úřadech 

a institucích. Tento příběh je bezplatný a nesmí se používat ke komerčním účelům. Uvítéme rádi Vaši zpětnou 

vazbu, zda-li Vám příběh pomohl – jak a v čem, co by mohlo a mělo být jinak. 

Zpracoval podle předlohy Amandy Mc Guinness:  Přemysl Mikoláš 

Úpravy provedly: Gabriela Mariánková a Marie Gerdová 

 

  



 16  
ADAM autistické děti a my, z.s. Havířov; ALFI Ostrava – AlFi: pomáháme rodinám s dětmi s autismem; 

„S Kráčející Želvou“ – soukromá povídací praxe pro děti a rodiče Havířov; 

 

N VOD   AK SI MÝT RUCE 

NA RUKU D M 
MÝDLO.  

RUCE MY U DLAŇ 

PROTI DLANI.  
UMY U HŘBETY 

RUKOU.  

UMYJU PROSTORY 

MEZI PRSTY  
UMYJU PALCE.  

UMY U ŠPIČKY PRSTŮ 

– NAMYDLÍM  E 

V DLANI DRUHÉ RUKY  

UMY U SI OBĚ 

Z PĚSTÍ.  
RUCE OPL CHNU 

VODOU.  
RUCE SI OSUŠÍM 

RUČNÍKEM.  

ZDROJ: https://theheartysoul.com/new-strain-candida-outbreak/?t=THS 

https://theheartysoul.com/new-strain-candida-outbreak/?t=THS

