
Dejanja za junake
Vodnik za iskreno pogovarjanje z otroki, ki služi kot 
priročnik k branju knjige Ti si moj junak, Kako lahko 

otroci pomagajo premagati COVID-19! 
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Vodnik

Vodnik Dejanja za junake je naredila Referenčna skupina za duševno zdravje in psihosocialno 
podporo v izrednih razmerah Stalnega medagencijskega odbora (IASC MHPSS RG) kot priročnik k 
branju knjige Ti si moj junak, Kako lahko otroci pomagajo premagati COVID-19!

Knjiga Ti si moj junak razloži, kako lahko otroci pred koronavirusom zavarujejo sebe, svoje družine 
in svoje prijatelje ter, kako naj se spoprimejo s težkimi čustvi v času nove in hitro spreminjajoče se 
resničnosti. Knjiga je bila prevedena v 135+ jezikov, iz nje pa je nastalo 50+ večpredstavnostnih 
priredb. Preberete in naložite jo lahko brezplačno na spletni strani organizacije IASC. Povezave do 
omenjenih virov so na voljo na koncu tega Vodnika.      

Priporočljivo je, da odrasli knjigo berejo SKUPAJ z otroki. Med branjem zgodbe bo vodnik Dejanja 
za junake odrasle usmerjal, kako naj se z otroki iskreno pogovarjajo (v nadaljnjem besedilu: 
POGOVOR) in jih naučil spoprijemati se s povzročitelji stresa in spremembami, ki so povezani 
s covidom 19. Vodnik razloži, kako lahko odrasli za otroke ustvarijo zatočišče; prostor, kjer 
bodo otroci lahko odkrito delili svoje občutke – tako strahove kot skrbi – in frustracije o svojem 
spremenjenem vsakdanu. Vodnik odrasle usmerja tudi k spodbujanju otrok k pozitivnim dejanjem, 
s katerimi bodo lahko zaščitili sebe in druge. 

Dejanja za junake je priročnik h knjigi Ti si moj junak in bo v pomoč skrbnikom in učiteljem, ki 
bodo skupaj z otroki brali knjigo Ti si moj junak. Vodnik je rezultat obsežnega posvetovanja in 
praktičnih rezultatov pri članih IASC MHPSS RG in državah, ki uporabljajo Ti si moj junak. Upamo, 
da bo vodnik v tem izrednem času v podporo otrokom, njihovim skrbnikom in učiteljem.

IASC MHPSS RG priznava Nancy Baron za pripravljavko besedila in Helen Patuck za ilustratorko te 
publikacije.

Prevodi, dosegljive oblike in priredbe

Prosimo, da za koordinacijo prevodov in želenih oblik stopite v stik z Referenčno skupino za duševno 
zdravje in psihosocialno podporo v izrednih razmerah organizacije IASC (MHPSS) (mhpss.refgroup@
gmail.com). Vsi dokončani prevodi in različice bodo objavljeni na spletni strani referenčne skupine 
organizacije IASC. 

Če ustvarite prevod ali priredbo tega Dela, upoštevajte sledeče:

• Na izdelek ni dovoljeno dodajati vašega logotipa (ali logotipa pristojne agencije).
• V primeru priredbe (tj. spremembe besedila ali slik) logotip organizacije IASC ni dovoljen. V 

kakršnikoli uporabi tega Dela ne sme biti namigovano, da IASC podpira kakršnokoli določeno 
organizacijo, izdelke ali storitve.  

• V jeziku prevoda morate dodati sledeče opozorilo: »Tega prevoda/priredbe ni ustvaril Stalni 
medagencijskegi odbor (IASC).  IASC ni odgovoren za vsebino ali točnost tega prevoda. Izvirna 
angleška izdaja ̋ Inter-Agency Standing Committee: Actions for Heroes, a Guide for heart-to-heart 
chats with children to accompany reading of My Hero Is You je zavezujoča in verodostojna izdaja.« 

Za pregled vseh dokončanih prevodov in oblik vodnika Dejanja za junake, Vodnik za iskreno 
pogovarjanje z otroki, ki služi kot priročnik k branju knjige Ti si moj junak, se prosimo obrnite na 
sledečo povezavo: https://interagencystandingcommittee.org/actions-for-heroes.

Slovenski prevod je naredila Maruša Lampreht, univ. dipl. anglistka in literarna komparativistka.

                       Uvod 

https://interagencystandingcommittee.org/actions-for-heroes
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Prosimo, da vodnik Dejanja za junake, preberete PREDEN začnete knjigo 
brati z otroki, njegove nasvete pa uporabljajte tudi, ko jo končate.

Priporočljiva je ozaveščenost otrok s točnimi informacijami o koronavirusu, njegovi nevarnosti 
in nasveti, kako preprečiti nalezljivo bolezen COVID-19. Z njimi naj se pogovorijo odrasli, ki jih 
otroci poznajo in katerim zaupajo kot so na primer skrbniki in učitelji. Razlaga dejstev je lahko 
preprosta in neposredna in je ravno tako lahko prilagojena tudi starosti otroka. Otroci, ki z 
virusom COVID-19 niso dobro seznanjeni, ne bodo dovolj previdni, tako pa se bodo postavljali 
v nevarnosti okužbe. Poleg tega lahko z virusom slabo seznanjeni otroci postanejo zaskrbljeni po 
nepotrebnem, saj čutijo, da odrasli pred njimi skrivajo resnico. Otroci se zavedajo sprememb okoli 
sebe že od majhnega, zato je o tekočih dogajanjih z njimi potrebno govoriti že vse od majhnih 
nog.

Zgodba otroke spodbuja, da sami postanejo junaki in aktivno pripomorejo k preprečitvi 
virusa, zato je pomembno, da odrasli otrokom jasno, a premišljeno razložijo težave in tveganja 
koronavirusa in jim natančno razložijo, kako bodo odrasli zavarovali otroke in kaj lahko otroci 
naredijo, da preprečijo okužbo ter zavarujejo sebe in druge.

Med branjem bodo v knjigi odrasli in otroci videli 9 oblačkov, ki spodbujajo POGOVOR. Izgledajo 
tako:

 Vodnik vsebuje sledeča sporočila POGOVOROV:  

 POGOVOR 1: Ostanimo zdravi    str. 10
 POGOVOR 2: Otroci spregovorijo    str. 13
 POGOVOR 3: Spoprijemanje s stresom   str. 15
 POGOVOR 4: Drug drugega ohranjajmo zdravega  str. 19
 POGOVOR 5: Reševanje težav     str. 22 
 POGOVOR 6: Vsi moramo biti zavarovani    str. 25
 POGOVOR 7: Življenje s srčno bolečino   str. 27
 POGOVOR 8: Biti državljan sveta    str. 30
 POGOVOR 9: TI si moj junak     str. 34

Sporočila POGOVOROV 
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Ko se pripravljate na branje z otroki, prosimo pomnite:

• Pravljico lahko berete z enim otrokom ali s skupino otrok.
• Odrasla oseba ali starejši otrok lahko bere stran za stranjo.
• Priporočljivo je počasno branje in pripovedovanje s kančkom dramatičnosti.
• Tako odrasli kot otroci želijo videti slike, zato berite eden zraven drugega, vendar ohranite 

nekaj razdalje, da bo otrok imel svoj prostor.
• Posedite se tako, da bodo otroci lahko videli slike.
• Zaželeno je branje v mirnem prostoru, kjer ni hrupa in ostalih motenj.
• Ko berete s skupino otrok, ste kot odrasla oseba odgovorni, da med POGOVORI vsem 

otrokom omogočite deljenje svojih misli in občutkov.
• POGOVORI so dobra priložnost, da odrasli otroke naučijo učinkovite postopke, s katerimi se 

bodo otroci uspešno spoprijemali s svojimi strahovi in stresnimi situacijami. 

Čas za POGOVOR je, ko vidite 

V vodniku je oseba, ki bere zgodbico in se z otroki pogovarja označena kot »ODRASEL«. Pod 
oznako štejejo:   

• starši,
• stari starši,
• skrbniki,
• učitelji in
• mladinski voditelji.

Odraslim so posebne razmere svoje kulture, okolja in družbenih norm znane. Priporočljivi so 
iskreni POGOVORI, ki vključujejo pozitivna in realistična dejanja, po katerih se bodo otroci lahko 
ravnali in jih tudi vpeljali v svoje življenjske izkušnje. POGOVORI in dejanja se razlikujejo glede na 
otrokovo domačo okolico. Nekateri otroci živijo v mestu, drugi na podeželju, lahko so iz različnih 
kontinentov, lahko živijo doma ali v taborišču v drugi državi, ravno tako pa se razlikujejo po 
gospodarskih, družbenih, verskih in kulturnih vrednotah. 

POGOVORI se razlikujejo glede na razmerje med odraslim in otrokom. Starši, ki svojim otrokom 
berejo knjigo, naj poleg ozaveščanja otrok z virusom COVID 19 v POGOVORE vključijo tudi 
dejanja, ki prikazujejo, kako bodo starši svoje otroke varovali in kako lahko tudi otroci sodelujejo 
pri varovanju svojih družin. V primeru, da knjigo berejo učitelji ali mladinski voditelji, lahko 
POGOVORE in dejanja usmerijo k prikazovanju svojega sodelovanja k varovanju otrok ter k 
odgovornosti, ki jo lahko pri varovanju svojih prijateljev in sošolcev nosijo tudi otroci. 

Priprava na branje in POGOVOR 
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Pri vsakem  POGOVORU se odrasli z otroki pogovarjajo o različnih sporočilih. POGOVORI se 
lahko obrnejo v dve smeri ... 

Deljenje informacij
 
Kot prvo, pri POGOVORU morajo odrasli biti dobro seznanjeni z informacijami, da so vsi deljeni 
podatki točni. Pomnite, da se tudi zelo majhni otroci zavedajo koronavirusa, saj so vneti poslušalci. 
Otroci vseh starosti slišijo pogovore odraslih in se odzivajo na sporočila njihovih čustev. Odrasli 
naj na otrokova vprašanja odgovarjajo iskreno in s tem zagotovijo, da otroci dobijo jasno 
razumevanje koronavirusa ter njegovih tveganj. Odgovori so lahko strašljivi, zato lahko odrasli s 
POGOVORI otroke pomirjajo in razložijo dejanja, katerim lahko tako odrasli kot tudi otroci sledijo 
in tako ostanejo varni. Občutek varnosti otrokom ne daje le vedenje, da bodo za njihovo varnost 
poskrbeli starši temveč tudi učenje načinov, kako se lahko počutijo močnejše ali dovolj močne, da 
sami postanejo junaki in delujejo tako, da varujejo sebe in tiste, ki jih imajo radi. 

Druga smernica  POGOVOROV odrasle spodbuja, da si vzamejo čas poslušati ter slišati, kaj 
otroci čutijo in mislijo o današnjem spremenjenem življenju. 
 

Otroke slišimo

Pri spodbujanju otrokove svobode pri pogovarjanju, bodo odrasli:
• Iskreno si vzeli čas, da pokažejo svoje zanimanje o otrokovih mislih 

in občutkih.
• Poslušali in bili med otrokovim govorjenjem potrpežljivi ter hkrati 

slišali, kaj otroci govorijo in čutijo.
• Govorili z otroki. Ne govorite mimo njih oziroma ne govorite samo 

vi. Govorite z otroki.  
• Postavljali vprašanja in s tem pokazali zanimanje ter razumevanje 

otrokovih misli in občutij. 
• Premišljevali o tem, kaj so otroci povedali in tako z njimi 

vzpostavili dialog. 
• Poučili otroke in jih pomirili z iskrenim pogovorom o trenutnih 

razmerah.
• Otrokom nudili realistično zaščito.
• Otrokom nudili podporo in ljubezen.
• Pri branju v skupini otrokom dali enake priložnosti, da izrazijo, kar želijo povedati.
• Spodbujali otroke, da poslušajo drug drugega in se med seboj pogovarjajo spoštljivo.



5

Primer  POGOVORA, ki otroka SLIŠI:
Oče in njegov desetletni sin Salem skupaj bereta knjigo.

V  POGOVORU 2 se oče s Salemom želi pogovoriti o sinovih občutkih v zvezi s koronavirusom.  

Oče:   V zgodbi je Sara zaskrbljena, kako naj se počuti varno. Kaj v zvezi s koronavirusom 
skrbi tebe?

Salem:  Bojim se umreti. Nekatere noči težko zaspim. Skrbi me, da se ne bom več zbudil. 
Oče:   Žal mi je, da si ponoči zaskrbljen. Nisem vedel, da tako čutiš. Zakaj te skrbi, da se ne 

boš več zbudil?
Salem:  Slišal sem, da so nekateri otroci umrli zaradi korone. Ne vem zakaj so umrli, ampak 

sem nekoga slišal, da je to rekel. Če zbolim za virusom, ali bom umrl?
 

Iskreni odgovor na dejstvo.

Oče:   Zelo majhno število otrok s celega sveta je hudo zbolelo in umrlo zaradi virusa. To 
se zgodi zelo redko. Ti si zdrav, večina teh otrok pa je imela poleg virusa še druge 
zdravstvene težave.

Salem: Torej ne bom umrl, če dobim virus?
Oče:   Zelo malo verjetno je, da boš umrl, če zboliš za virusom. Otroci v večini primerov ne 

zbolijo zelo hudo in tudi ne umrejo. 
Salem: To je dobro vedeti.

Govorite o občutkih in zaščiti.

 Oče:   Upam, da se lahko pogovoriva, ko si zaskrbljen. Zmeniva se, kaj lahko narediva, 
kadar si ponoči zaskrbljen, da se boš počutil varnega in spal. Kaj lahko narediva?

Salemov oče je poslušal in sina spodbudil, da deli svoje občutke. Odzval se je s prijaznostjo, podporo 
in točnimi informacijami. Salemu je ponudil pomoč, da skupaj najdeta načine, kako se bo Salem 
ponoči počutil bolj varno. Salem se je odzval pozitivno, oče pa ga je spodbudil, da se POGOVOR 
nadaljuje. 

Primer  POGOVORA, ki otroka ne sliši:

Zamislimo si, da je Salemov oče dejal sledeče:

Oče:   V zgodbi je Sara zaskrbljena, kako naj se počuti varno. Kaj v zvezi s koronavirusom 
skrbi tebe?

Salem:  Bojim se umreti. Nekatere noči težko zaspim. Skrbi me, da se ne bom več zbudil.

Žal želi Salemov oče sina hitro pomiriti, da v spanju ne bo umrl. 

Oče:  Ne skrbi, zbudil se boš.
Salem:  V redu.

Salem POGOVOR zaključi.  
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POGOVOR se je hitro zaključil. Tega seveda ne želimo. Salem je POGOVOR zaključil, ker oče 
ni zaznal njegovih občutkov. Salemov oče ni slišal njegovega strahu. Oče je želel sinu pokazati, 
da je varen, a morda ni bil prepričan, kako se pogovoriti o težki temi, zato se je odzval s hitrim 
odgovorom. Če Salemov oče želi razumeti njegove občutke in ga spodbuditi, da je deljenje 
občutkov sprejemljivo, se bo oče moral naučiti poslušati in odzivati na sinove občutke, kot se je v 
prvem primeru. 

Pozornost na ključna sporočila

Ne glede na to, ali se pogovarjamo z enim otrokom ali skupino otrok, mora odrasel v vsakem 
POGOVORU pozornost usmeriti na ključna sporočila in vzpostaviti kratke POGOVORE, da se ne bo 
izgubila intenzivnost branja. Zastavljati odprta vprašanja, kot je »Kaj te naredi žalostnega?« je lahko 
še posebej zahtevno. Otroci bi lahko omenili tako koronavirus kot tudi ustrahovalca iz šole. Odrasli 
naj pri vsakem POGOVORU pozornost usmerijo le na sporočilo tistega POGOVORA. Odrasli naj 
zastavljajo specifična vprašanja, kot so »Kaj v zvezi s koronavirusom vas naredi žalostne?« Otroci 
na vprašanje odgovorijo. Odrasli poslušajo, odgovarjajo in delijo sporočila ter nauke vsakega 
POGOVORA. Odrasli lahko ponudijo POGOVOR o drugih težavah po branju knjige. 

Dolžina POGOVORA

Vsem otrokom želimo ponuditi priložnost, da delijo svoje ideje in občutke. Vendar nekateri otroci 
radi govorijo, nekateri spregovorijo le redko in nekateri govorijo preveč. Odrasli bodo sami morali 
biti pozorni na dolžino vsakega POGOVORA. Če otrok veliko govori, naj odrasli poslušajo in jih 
opomnijo, da se želimo vrniti k zgodbi, pogovor pa se bo nadaljeval, ko jo preberejo. Nekaterim 
otrokom govorjenje ni prijetno, zato jih v to ne silimo. To je bralna urica, zato lahko otroci poslušajo 
in se učijo – ni potrebno, da spregovori čisto vsak otrok. 

Posebni POGOVORI

 POGOVORI se razlikujejo glede na kulturo, osebnosti odraslega in otroka ter glede na njun 
odnos. POGOVOR z učiteljem bo drugačen kot POGOVOR s staršem. 

A namen POGOVOROV je vedno enak. POGOVOR otrokom nudi zatočišče, kjer lahko delijo svoje 
misli in občutke. Pri POGOVORU se lahko naučijo dejstev o koronavirusu in spoznajo, kako lahko 
sami ravnajo odgovorno ter tako varujejo sebe in druge.  

ARIO: Informacije za odrasle

ARIO je časopis, ki odrasle usmerja, kako se 
POGOVORITI z otroki. Prosimo, preberite vsako 
rubriko časopisa preden se z njimi POGOVORITE, 
saj so nasveti poučni, potem pa jih v opomin 
preberite še enkrat po končanem POGOVORU.
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Odrasli naj knjigo berejo skupaj z otroki in pri vsakem               vzpostavijo  POGOVOR o nauku 
tistega dela knjige. Pogovorni pripomočki so razporejene po knjigi in so v pomoč odraslim pri 
vodenju vsakega POGOVORA. 

Vodnik vsebuje štiri takšne pripomočke:

 ARIO: Informacije za odrasle 
Časopis odrasle usmerja, kako se POGOVORITI z otroki. Prosimo, da časopis preberete 
preden se z otroci POGOVORITE, da vas dani nasveti poučijo, potem pa jih v opomin 
preberite še enkrat po končani knjigi. 

 Ključna sporočila POGOVORA
Ključna sporočila so teme in sporočila vsakega POGOVORA. Na primer: KLJUČNO 
SPOROČILO 1: Ostanimo zdravi. Sporočila iz tega vodnika sledijo zgodbi, ki jo berete. 

 POGOVORIMO se
    To so informacije za odrasle o tem, kaj med POGOVORI deliti z otroki.

 VPRAŠANJE za otroke
     To so specifična vprašanja, ki jih lahko odrasli zastavijo otrokom in z njimi usmerjajo 

POGOVOR. 

Knjiga otroke spodbuja, da so junaki in državljani sveta, čigava dejanja ustvarijo globalno verigo 
preko katere lahko ljudje varujejo drug drugega. Med POGOVORI odrasli poudarjajo to sporočilo 
odgovornosti in aktivnih dejanj. Otroci so vključeni v POGOVOR, ki jim sporoča, kako sprejemati 
odločitve in ohranjati sebe ter druge varne, s tem pa dobijo občutek upanja in možnosti.

Razumevanje vodnika 

PRIPRAVLJENI: ČAS JE ZA BRANJE IN POGOVOR

Ko odprete knjigo, odrasel NAJPREJ reče sledeče.

Odrasli se POGOVORIJO z otroki:

Vem, da ste o koronavirusu slišali veliko. Spremenil je naše življenje. Ta knjiga 
je bila napisana, da nam pomaga POGOVORITI SE in deliti naše občutke o 
koronavirusu. Dala nam bo ideje, kako lahko ostanemo zdravi in odgovorno 
varujemo sebe in druge. Ste pripravljeni poslušati in se POGOVARJATI? 

> Preberite to stran knjige Ti si moj junak

“ ” 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19.pdf


ARIO 

KORISTI POSLUŠANJA
Odrasli postavljajo odprta vprašanja in s tem povabijo 
otroke, da delijo tisto, kar o koronavirusu že vedo. S 
tem, ko otroci govorijo in vidijo, da jih odrasli poslušajo, 
so lahko sproščeni in nadaljujejo z deljenjem svojih idej, 
misli in občutkov. 

Odrasli naj otroke med njihovim deljenjem znanih 
dejstev o koronavirusu potrpežljivo poslušajo. Nekatere 
informacije bodo resnične, kakšne pa tudi ne. Njihove 
odgovore o koronavirusu lahko odrasli pohvalijo. Odrasli 
ponovijo dejstva, ki so jih otroci povedali pravilno. 
Odrasli ne da bi rekli »Ne, to je narobe,« poslušajo tudi 
tisto, kar je napačno in razložijo dejstva. 

Kadar odrasli govorijo s skupino otrok, je pomembno, 
da so prepričani, ali otroci poslušajo drug drugega. 
POGOVORI morajo biti zatočišča, kjer lahko svobodno 
govorijo, zato je pomembno, da odrasli preprečijo 
kakršnokoli medsebojno zbadanje ali ustrahovanje. Za 
POGOVORE so odgovorni odrasli. Prepričani morajo 
biti, da se lahko vsi otroci pogovarjajo varno.

 
 

INFORMACIJE ZA ODRASLE

POSLUŠANJE OTROK JE ZA  
ODRASLE KORISTNO

OTROK REČE: »NE. NE RABIM 
POGOVORA O COVIDU 19!«

Zamislimo si, da otrok reče »NE. Ne rabim pogovora o 
COVIDU 19. O njem vem vse. Sem otrok. Zaradi tega 
virusa ne bom umrl. Hočem se igrati.«

Nekateri otroci se predstavljajo, kot da so vsevedi. 
V takšnem primeru je najbolje, da jih ne užalimo in jih 
spomnimo, da pri njihovih letih najverjetneje še ne vedo 
vsega. Želimo spodbuditi samozavest vseh otrok.

Vendar želimo tudi, da sprejmejo svoje meje. Tako 
bodo vedeli, da ni nič narobe v primeru nevednosti, 
nič narobe z občutki negotovosti in zaskrbljenosti ter 
nič narobe, če vprašajo za pomoč. Povemo jim lahko, 
da se o koronavirusu še vedno učijo tudi najbolj znani 
znanstveniki.     



ARIO 

INFORMACIJE ZA ODRASLE

OTROCI MORAJO POZNATI  
DEJSTVA O COVIDU-19

SVETOVNO PRIZNANI 
ZNANSTVENIKI SE ŠE VEDNO 
UČIJO O KORONAVIRUSU

DELITE DEJSTVA
Pogovore z otroci začnite z deljenjem jasnih, resničnih 
informacij o koronavirusu in COVIDU-19. Otroci se lahko 
naučijo, kako se zavarovati samo, če dobro razumejo 
virus in njegovo nevarnost. 

O tem novem koronavirusu se še vedno učimo. 
Znanstveniki še nimajo vseh odgovorov. Odrasli še 
nimajo vseh odgovorov. In vendar otroci postavljajo 
vprašanja, odrasli pa morajo na njih odgovoriti po svojih 
najboljših močeh in otrokom hkrati dati vedeti, da se še 
vedno učimo.

Če otroci kljubujejo nevarnosti, ki jim jo virus predstavlja, 
lahko odrasli odgovorijo: »Prav imaš. Otroci zaradi tega 
virusa le redko resno zbolijo. A nekateri hudo zbolijo 
in še vedno je nevarnost. Veliko ljudi, vključno z otroki, 
imajo lahko virus v sebi in ga prenesejo na druge. Tvoja 
mlajša sestra ima težave s srcem in če dobi virus ona, 
je lahko zaradi njenih drugih zdravstvenih težav virus 
zelo nevaren. Tudi babica in dedek morata paziti, da 
virusa ne dobita, saj lahko starejši ljudje zaradi njega 
hudo zbolijo in celo umrejo.«

Otroci morajo sodelovati pri pomoči varovanja ljudi  
in preprečevanja, da bi se okužili. Kaj lahko naredi 
Sarina mama v primeru, ko Sara vpraša: »Nobenega ne 
želim okužiti. Kako vem, če je virus v meni?« Lahko bi 
ji odgovorila: »Največkrat tega ne veš, ker se počutiš 
dobro. Beriva zgodbo naprej in naju bo naučila, kako 
se lahko varujeva pred virusom in preprečiva, da bi ga 
prenesli na koga drugega.«

KAKO DALEČ JE DOVOLJ 
DALEČ?  
Zdravstveni sistemi v različnih državah priporočajo 
»fizično« oddaljenost 1-2 metra. Prosimo, da preverite 
priporočila svoje države in z otroki delite preverjeni 
podatek. Da se prepričate v njihovo razumevanje o 
velikosti razdalje, jo lahko nakažete z uporabo ravnila 
ali vrvice, lahko pa jim tudi rečete, da ležejo na tla in 
izmerijo 1 ali 2 metra.      
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  POGOVOR 1

  

POGOVORIMO se  
Preden nadaljujemo z zgodbo, se pogovorimo o koronavirusu in kako 
lahko pred njim varujemo sebe in druge. Povejte mi, kaj o virusu že veste.

VPRAŠANJE za otroke  
Povejte mi, kaj o virusu že veste. 

Otroci odgovorijo z informacijami o koronavirusu, ki so jim že znane. Lahko, da bodo rekli:

• »Koronavirus spleza nate iz miz in stolov in celo papirja.«
• »Koronavirus ni resničen.«
• »Koronavirus ljudi ubije.«
• »Slišal/a sem, da nam lahko v roko dajo injekcijo in nas bo to varovalo.«
 

KLJUČNO SPOROČILO 1

Ostati zdravi

POGOVORIMO se  
Hvala, ker ste z delili svoje znanje. Izgleda, da ste dobro poslušali, kaj govorijo ljudje okoli 
vas.

Koronavirus povzroča bolezen, ki se imenuje COVID 19. To je nov virus, bolezen pa je nalezljiva 
– to pomeni, da se prenaša iz ene osebe na drugo. Bolezen je postala globalna pandemija, saj 
se je razširila v mnoge države sveta.

Koronavirus se premika iz ene osebe na drugo preko kapljic iz ust ali nosa okužene osebe 
medtem ko govori, se smeji, joka, kašlja ali kiha. Te kapljice poletijo v zrak in lahko pristanejo 
na ustih ali nosovih ljudi, ki so blizu okužene osebe. Kapljice lahko pristanejo tudi na mize, 
stole ali druge površine. V primeru, da se jih dotaknemo in se nato dotaknemo še naših oči, 
nosu ali ust, se lahko okužimo.

Če ima nekdo, ki ga poznate simptome tega virusa, mi morate takoj povedati. To so na primer 
glavobol, kašelj, kihanje, bolečine po telesu, vročina ali izguba voha in/ali okusa. Biti moramo 
zelo previdni, saj imamo virus lahko tudi, če imamo le enega izmed teh simptomov in ga tako 
lahko prenesemo na druge. Dobra novica je, da večina ljudi ne zboli zelo hudo. A tudi, če se 
po nekaj dneh počutijo bolje, so lahko še vedno nalezljivi  in morajo ostati doma ter se držati 
stran od drugih ljudi dokler jim njihov zdravnik ne pove, da niso več nalezljivi.  

Virus je zahrbten, saj ga ima veliko ljudi, tudi če se počutijo dobro. Še vedno ga lahko 
prenesejo na drugo osebo, pa čeprav ponesreči. Vem, da se vse to sliši strašljivo. Zato se tudi 
pogovarjamo in beremo to knjigo. Delam vse, kar lahko, da nas ohranim zdrave. Želim biti 
prepričan/a, da veste, kako se pred virusom zavarovati in se mu izogniti.  



11

POGOVORIMO se  
Virus je naš svet obrnil na glavo. Nadaljujmo z branjem o Sari in videli bomo, kaj lahko naredimo, 
da ostanemo zdravi ...
> Preberite te strani knjige Ti si moj junak

Vem, da hočete iti ven in se igrati s svojimi prijatelji. A ven moramo iti previdno. Da se izognemo 
kapljicam okužene osebe, je najbolje, da nosimo maske. Da se jim izognemo, se moramo tudi 
držati stran od ljudi in od druge osebe biti oddaljeni vsaj en meter. 

Najboljša zaščita je umivanje rok z milom in vodo, tako da bomo naše roke umivali še več, kot 
smo si jih do zdaj. Če se izogibamo dotikanju naših oči, nosu in ust, bomo virusu preprečili 
vstop v naše telo tudi, če se ga dotaknemo. 

Znanstveniki so trdo delali, preučevali virus in naredili cepiva, za katera verjamejo, da ljudi 
pred virusom zavarujejo. 

Tako kot mi, ljudje s celega sveta berejo to zgodbo in se učijo, kako preprečiti širitev virusa.

VPRAŠANJE za otroke 
Preden nadaljujemo, ali imate o virusu še kakšno vprašanje?

Otroci zastavijo vprašanja in odrasli na njih odgovorijo.



ARIO 

OTROK REČE: »VŠEČ MI JE 
BITI DOMA«
O tem, kako je virus zaznamoval njihova življenja imajo 
otroci mešane občutke. Nekateri pravijo, da virus 
sovražijo in da so zaradi njega zdolgočaseni, osamljeni, 
jezni in še kaj.

Nekateri otroci rečejo, da jim je všeč biti doma in se 
družiti s svojimi družinami. Ostali otroci pravijo, da jim 
je olajšanje, da ne rabijo hoditi v šolo. Vsak otrok ima 
svoje občutke. 

IZOGIBAJTE SE OBSOJANJU.
STROKOVNJAKI PRAVIJO: 
»POSLUŠAJTE« 
 
Otrokove besede, predvsem o njihovih občutkih, morajo 
odrasli poslušati in se na njih odzivati brez obsojanja. 
Seveda so nekateri otroci jezni in razdraženi. Če otroke 
kritiziramo, se z njimi ne strinjamo in jim povemo, kako 
naj bi se morali počutiti, se zna zgoditi, da bodo nehali 
deliti. Če otrok reče »Želim, da virus nikoli ne izgine 

INFORMACIJE ZA ODRASLE

OTROCI SPREGOVORIJO
in ne rabimo več iti v šolo« in odrasel odgovori »Šola 
je pomembna. S takšnim odnosom nikoli ne boš dobil 
lepih ocen«, se bo otrok nehal pogovarjati. Otroci se 
pogovarjajo  brez zadržkov le, ko odrasli poslušajo in s 
svojimi besedami ne obsojajo.

Otroci bodo morda omenili tudi druge razloge, zakaj 
ne želijo iti v šolo ali ostale težave, ki niso povezave z 
virusom. Če so otrokovi POGOVORI drugačni od sporočil 
v knjigi, lahko odrasli poskrbijo, da se bo ta POGOVOR 
nadaljeval, ko bodo prebrali še nekaj dodatnih strani.

OTROCI SPREGOVORIJO S 
POMEMBNIMI SPOROČILI 

Živimo v težkem obdobju. Otroke lahko poučimo, kako 
biti varni in jih spodbujamo, da spregovorijo in s tem 
ozavestijo in varujejo druge ter tako postanejo junaki in 
junakinje. 
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  POGOVOR 2

  
POGOVORIMO se  
V zgodbi je Sara nesrečna. Čuti, da je koronavirus njen svet 
obrnil na glavo.
 

VPRAŠANJE za otroke  
Kaj si mislite o koronavirusu in kako je vplival na vaša 
življenja?

Ko jih vprašate to, bodo otroci odgovorili različno. Morda bodo rekli ...
• »Vesel/a sem. Všeč mi je, da mi ni treba v šolo.«
• »Pogrešam svoje prijatelje.«
• »Virus sovražim.«
• »Dolgčas mi je cel dan, vsak dan.«

2 KLJUČNO SPOROČILO 2

Otroci spregovorijo

VPRAŠANJE za otroke  
Trenutno ne vemo, kako se boriti s koronavirusom in ga izničiti. Sara ima drugačno idejo, kako 
pomagati. Kaj želi narediti Sara?

Na to vprašanje bodo otroci morda odgovorili:  »Sara želi poiskati način, da bo vsem otrokom sveta 
lahko povedala, kako naj se zavarujejo, da bodo lahko varovali vse ostale.«

VPRAŠANJE za otroke 
Ja, Sara je pogumna. Otrokom ni lahko spregovoriti. Ali lahko delite trenutek, ko ste svoj glas 
uporabili zato, da ste spregovorili o nečem v kar verjamete?

Otroci lahko dajo primere. Če se otroci ne morejo spomniti primerov, jih lahko delijo odrasli. Primeri 
naj opisujejo trenutke, ko so otroci spregovorili.

POGOVORIMO SE  
Sara je zaspala z željo, da bi postala junakinja. V njenih sanjah je njena domišljija ustvarila Arija, 
da ji bo pomagal ugotoviti, kako pred virusom zavarovati druge. Berimo naprej in poglejmo, 
kako Sara spregovori o varovanju drugih. 

> Preberite te strani knjige Ti si moj junak

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19.pdf


ARIO 

INFORMACIJE ZA ODRASLE

SPOPRIJEMANJE Z NAŠIM STRESOM
ODRASLI IN OTROCI ČUTIJO 
STRES
Današnji časi so stresni za vse, v vseh državah, v vsakem 
mestu, na vsaki ulici, povsod po svetu. 

Predstavljati si, da bi odrasli in otroci lahko imeli življenje 
brez stresa, ni realno. Bolj realno je, da se naučimo stres 
nadzorovati in se z njim spoprijemati. Sprejeti, da vsi 
čutimo stres – tako odrasli kot tudi otroci – je pošteno. 
Ravno tako je pošteno, da se z otroci POGOVORIMO o 
realističnih načinih spoprijemanja s stresom, takšnimi ki 
so primerni za njihovo starost, kulturo in okolje. Seveda, 
tudi vi kot odrasli podležete stresu. Otroci bodo vaš stres 
zaznali, čutili in ga pogosto tudi prevzeli od vas. 

BODITE ODKRITI IN DELITE 
SVOJ STRES 
Poiskati načine, kako se spoprijeti s svojim stresom, je 
pomembno za vaš notranji mir in je primer, ki ga lahko 
vaši otroci kopirajo pri svojem spopadanju s stresom. 

RAZUMEVANJE STRESA PRI 
OTROCIH 
Odrasli lahko otrokom pomagajo najti načine, kako se 
spoprijemati s svojimi občutki stresa. Pomembno je, 
da smo potrpežljivi in poskušamo razumeti otrokove 
razloge za stres. Priporočljivo je, da se otroke za njihov 
trud spoprijemanja s stresom pohvali in da ostanemo 
potrpežljivi, saj stres ne bo izginil takoj. 

DIHALNE VAJE LAHKO 
POMAGAJO
Odrasli lahko otroke naučijo, kako se pomiriti z 
dihalnimi vajami. Priporočljivo je, da odrasli dihalne 
vaje najprej poskusijo sami, da se seznanijo z njihovimi 
pozitivnimi učinki in nato vaje naučijo tudi otroke. Pri 
učenju dihalnih vaj naj odrasli govorijo počasi in z 
mirnim, globokim glasom. Če otroci dihajo prehitro, ne 
bo pomagalo. Če dihajo prepočasi, jim bo neprijetno. 
Odrasli lahko otroke spodbujajo k uporabi dihalnih vaj, 
da jih uporabijo za pomiritev, kadar so prestrašeni. 

Nekateri otroci bodo morda rekli: »Dihanje ni naredilo 
ničesar.« Te otroke lahko odrasli spodbudijo, da 
poskusijo z dihalnimi vajami, ko so prestrašeni in takrat 
presodijo, ali jim pomagajo. Odrasli jih lahko tudi 
spodbudijo k razmisleku o drugih načinih pomiritve.   
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  POGOVOR 3

  
POGOVORIMO se  
Sara in Salem na Arijevem hrbtu poletita okoli sveta. Težko 
je verjeti, da imajo vsi ljudje enake simptome iste bolezni 
COVID-19 in da se morajo pred boleznijo varovati na enak 
način. Sara in Salem sta res junaka, da sta z Arijem poletela okoli 
sveta in ljudi poučila o načinih, kako se lahko zavarujemo pred 
boleznijo.

VPRAŠANJE za otroke  
Kateri nasvet delita Sara in Salem?

Otroci bodo dejali: » Vse opozarjata, da se naj se izogibajo okužbi. Ostati morajo doma, ko pa 
so zunaj se naj ne rokujejo, naj ostanejo na razdalji z drugimi ljudmi, si umivajo roke z milom in 
vodo ter kašljajo v svoje rokave in ne v zrak.«

KLJUČNO SPOROČILO 3

Spoprijemanje s 
stresom

Otroci bodo morda rekli: 

• »Potim se.«
• »Dobim glavobol.«
• »Moje noge hočejo zbežati stran.«
• »Nemiren/Nemirna sem.«
• »Sili me na bruhanje.«

POGOVORIMO se  
Sara pravi, da je »prestrašena«. Tudi v svojih sanjah je še vedno prestrašeno in obremenjena 
s spremembami, ki jih v njeno življenje prinesel koronavirus. Ario je zelo velik zmaj, a tudi on 
se boji koronavirusa.

VPRAŠANJE za otroke  
Resnica je, da je koronavirus strašljiv. Kako se na strah odzove vaše telo?

POGOVORIMO SE 
Ko smo prestrašeni, se naša telesa in naši možgani in naša srca med seboj pogovarjajo. Naši 
možgani razmišljajo in razmišljajo o naših strahovih. V naših srcih čutimo strah. V naših telesih 
[ponovite, kar so povedali otroci].

Vsi se bojimo koronavirusa. Ko si prestrašen, je težko je biti junak in varovati sebe ter druge. 

Čeprav je ta strašna zadeva še vedno tukaj, lahko vseeno naredimo nekaj, kar nas bo sprostilo. 
Če se pomirimo, bo stres v naših telesih manjši. Ko stres v naših telesih pomirimo, si naši 
možgani odpočijejo od nenehnega premišljevanja in skrbi, naša srca pa se ravno tako pomirijo, 
s tem pa tudi naši strahovi.   
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VPRAŠANJE za otroke 
Ali se počutite bolje potem, ko naredite te stvari?

Otroci bodo morda rekli:

• »Ja, za nekaj časa.«
• »Ne, ne pomaga.«
• »Ne vem.«

POGOVORIMO SE 
Vse naše ideje so dobre. In če vam pomagajo, da se pomirite, je to odlično. Imam še nekaj 
idej, kaj lahko naredimo, ko smo prestrašeni. 

Prvo, delite svoj strah z mano ali drugo odraslo osebo. Vedno se lahko POGOVORIMO, ne 
le danes, ko beremo knjigo. Upam, da mi boste povedali, ko boste prestrašeni in bomo tako 
lahko skupaj našli način, da se boste poskusili pomiriti. Pogovarjanje nam lahko pomaga, da 
se pomirimo. »Če poveš, kaj te teži, je problem manjši.« Načinov, kako se pomiriti je veliko. 
Pomirimo se lahko ob športu, teku, plesu, petju ali molitvi. 

Ario pravi, da je njegova rešitev počasno dihanje in ven izbruhne ogenj. Ogenj se sliši strašno, 
a počasno dihanje Ariju pomaga, da se pomiri. Mi lahko iz naših trebuhov dihamo počasi in 
globoko brez strašnega ognja. Poskusimo skupaj. 
Počasno in globoko dihanje nam lahko pomaga, da 
se pomirimo. Vdihnemo počasi in med izdihom v 
mislih štejemo 1...2...3...4...5. Zadržimo naš dih in 
štejemo 1...2...3. In počasi spustimo dih in v mislih 
štejemo 1...2...3...4...5. Poskusimo skupaj. Če 
želite, lahko zaprete oči. Jaz vam bom štela naglas, 
vi pa štejte v svojih mislih. Ponovili bomo trikrat. 

Pripravljeni?

Otroci bodo morda rekli: 

• »Za strah se ne zmenim.«
• »Postanem jezen/jezna.«
• »Grem se igrat.«
• »Zjokam se.«

VPRAŠANJE za otroke 
Kaj naredite vi, ko ste prestrašeni zaradi koronavirusa in se želite pomiriti?
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VPRAŠANJE za otroke 
Odrasli rečejo: »Zbudimo naš strah, da bomo videli, ali nam počasno dihanje pomaga. 
Pomislimo na tisto strašljivo sliko lebdečega koronavirusa. Imejte sliko v mislih in skupaj počasi 
dihajmo.« Pripravljeni, da začnemo.

Odrasli rečejo: »Poslušajte moj glas in prosim naredite kot rečem. Počasi, z mojim štetjem, 
globoko vdihnite, 1...2...3...4...5. Zadržite dih, 1...2...3. Počasi, z mojim štetjem, izdihnite, 
1...2...3...4...5.

Ponovimo še drugič. Počasi, z mojim štetjem, globoko vdihnite, 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5. Zadržite 
dih, 1 ... 2 ... 3. Počasi, z mojim štetjem, izdihnite, 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5.

Ponovimo še tretjič. Počasi, z mojim štetjem, globoko vdihnite, 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5. Zadržite 
dih, 1 ... 2 ... 3. Počasi, z mojim štetjem, izdihnite, 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5.

VPRAŠANJE za otroke
Odrasli rečejo: »Kako se počuti vaše telo? Kaj se je zgodilo s sliko koronavirusa, ki ste jo imeli 
v mislih?«

Otroci bodo morda rekli:
• »Čutil/a sem, da se je moje srce pomirilo.«
• »Koronavirus je šel pa-pa.«
• »Počutil/a sem se mirno.«

POGOVORIMO SE 
Preberimo, kaj naredi Sara, da občuti mir in varnost.

> Preberite te strani knjige Ti si moj junak

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19.pdf


ARIO 

INFORMACIJE ZA ODRASLE

OBČUTEK VARNOSTI PRIDE  
IZ SRCA

KAKO SE LAHKO OTROCI 
POČUTIJO VARNO?
Ob izzivih covida-19 morajo vsi otroci imeti podporo. 
Občutek varnosti pride od odraslih, kot so mame, 
očetje, stari straši, varuške, učitelji in učiteljice ter verski 
voditelji. Otrokom občutka varnosti ne dajejo lokacija 
njihovega doma ali denar in ravno tako ne količina igrač, 
hrane ali oblek, ki jih dobijo od odraslih.  

Občutek varnosti pride iz srca. Odrasli, ki nudijo odkrito, 
sočutno podporo so tisti, ob katerih se otroci počutijo 
varno. Občutek varnosti bo otrokom omogočil, da se 
spoprimejo z izzivi, s katerimi se zdaj srečujejo. 

POGOVOR Z OTROKOM, KI 
IMA TEŽAVO
Med branjem zgodbe skupini otrok morajo biti učitelji 
ali drugi odrasli previdni pri pogovoru z otroci o njihovih 
težavah pred drugimi otroki. Če otrok omeni določeno 
osebno težavo med skupinskim branjem, jim ponudite 
pogovor z vami po branju knjige. Vedno je najbolje, 
da se z otrokom usedete brez prisotnosti drugih in se 
pogovorite, kako naj se otrok počuti varno.

Še posebej pomembno je, da poslušate, ko otrok reče: 
»Nikoli se ne počutim varno.« Morda bo minilo veliko 
časa, da se pogovorita in da boste razumeli, zakaj je 
temu tako in kaj narediti.   

Ne glede na to, ali ste otrokov starš ali učitelj, mora 
biti vaš odziv podoben. Ker ste sredi branja knjige, je 
verjetno najbolje, da otroku rečete: »Žal mi je, da to 
slišim. Želim se še malo pogovoriti s tabo o tem, zakaj se 
tako počutiš in kaj lahko naredim, da ti pomagam. Zdaj 
preberimo zgodbo in takoj po tem se lahko pogovoriva.« 
Nato si vzemite čas za otroka in vajin pogovor o njegovih 
strahovih ter najdite načine, ki jim bodo pomagali, da se 
bodo počutili varno. 

OBJEMANJE?
Kako fizično pokazati podporo je odvisno od odnosa 
z otrokom. Starši ali skrbniki lahko otrokom med in 
po zgodbi dajo veliko objemov, ki jim bodo pomagali 
počutiti se varne. 

V šoli, kjer morajo otroci nositi maske, je njihova čustva 
težje prepoznati. Zato jih moramo vprašati, kako se 
počutijo, saj se ne moramo zanašati le na telesno 
govorico.

Za učitelje objemanje otrok ni dovoljeno, zato morajo 
poiskati druge načine za izkazovanje podpore, te pa 
morajo biti primerni njihovi kulturi. Otrokom lahko 
rečejo: »Dajmo vsi objeti samega sebe.« Učitelji lahko 
objamejo samega sebe in otroke naučijo, kako oviti 
roke okoli sebe in dati samemu sebi objem. Odrasli 
lahko otroke spomnijo, da takšen objem lahko pomaga, 
ko bodo prestrašeni ali žalostni.   
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  POGOVOR 4

  

POGOVORIMO se 
Sara in Salem govorita, kako se počutita varna ob svojih 
starih starših. Življenje s koronavirusom je nekoliko strašno 
za vse ljudi. Ob občutku varnosti vsi globoko izdihnemo v 
olajšanju in občutimo tolažbo objema. Tudi če se nas noben 
ne dotakne, se ob občutku varnosti počutimo kot da bi bili v 
objemu. Načinov, kako se počutiti varno je veliko. Nekateri 
otroci se počutijo varno, ko jim mama nameni nasmeh, kadar 
jim je hudo. Drugi otroci se počutijo varno, kadar ostanejo 
doma in se igrajo z brati in sestrami ter niso tarča zbadanja. 
Ali pa se počutijo varne, kadar se k njihovi igri pridruži oče.   

VPRAŠANJE za otroke 
Ob komu se počutite varno in kaj rečejo ali naredijo, da se počutite varno?

Otroci bodo morda rekli:

• »Moj oče nima službe. Zdaj je cele dneve doma. Vedno zgleda nesrečno. Včeraj smo si vsi 
dali gor maske in odšli ven. Samo tekli smo in poskušali ujeti drug drugega ampak se nismo 
dotikali. Ko se igram z mojim očetom, se počutim varno.«

• »Varno se počutim, ko s svojo družino jem večerjo.«
• »Varno se počutim, ko je cela družina zbrana okoli tabornega ognja.«

KLJUČNO SPOROČILO 4

Drug drugega 
ohranjajmo varnega

POGOVORIMO se  
Zaradi koronavirusa smo zaskrbljeni o drugačni varnosti. Zaskrbljeni smo, ali bomo ostali 
zdravi in da ne bi dobili COVIDA 19. Ario je pohvalil Sašo, ker je ostala doma. Njen oče je 
zbolel za COVIDOM 19 in je nalezljiv in bi zato lahko virus prenesel na druge ljudi. Zato se 
samoizolira in ostaja v svoji spalnici, stran od drugih ljudi. Saša zunaj nabira rože in se ne 
počuti slabo, a je živela v isti hiši preden je njen oče zbolel.

Včasih imajo ljudje lahko virus v svojem telesu in se počutijo dobro, a so še vedno lahko 
nalezljivi. Saša je junakinja, saj je doma in se izogiba možnosti, da bi se okužila z virusom in 
okužila še koga drugega. Ona in njen oče sta doma in varujeta ostale ljudi pred okužbo. 

Biti v samoizolaciji je osamljeno. Veliko je stvari, ki jih Saša lahko naredi, da bo pričarala 
nasmeh na očetov obraz. Ne glede na to, ali je Saša na vozičku ali hodi ali pa je iz enake 
države ali druge kot smo mi, vsi mi lahko pričaramo nasmeh na obraz nekoga, ki ga imamo 
radi. To je predvsem pomembno, ko ima oseba, ki jo imamo radi težavo. Saša bi na primer 
lahko očetu zapela pod njegovim oknom.
 
VPRAŠANJE za otroke
Kako drugače bi lahko Saša še pričarala nasmeh na obraz svojega očeta medtem ko je 
bolan? 
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Otroci lahko rečejo: 

• »Saša bi lahko narisala risbe in jih potisnila pod vrati njegove sobe.«
• »Saša bi lahko na pladenj z očetovo hrano dala rože.«
• »Z očetom bi se lahko pogovarjala pred vrati njegove sobe ...«

VPRAŠANJE za otroke 
Predstavljajmo si, da smo Sašin oče. Saša mu je zapela pesem. Kaj bi ji o njenem petju rekel 
oče? 

Otroci lahko rečejo, da bi Sašin oče rekel: 

• »Zaradi tvojega petja se počutim bolje.«
• »Tvoje petje me je razveselilo. Hvala. Rad te imam.«

POGOVORIMO SE  
Občutek varnosti in tesne povezanosti z drugimi ljudmi v času COVIDA 19 je pomembno. Kot 
da nas je nekdo objel se lahko počutimo vsak dan, če se spomnimo narediti nekaj, kar bo na 
obraz druge osebe pričaralo nasmeh in nam dalo občutek varnosti.

> Preberite to stran knjige Ti si moj junak 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19.pdf
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INFORMACIJE ZA ODRASLE

DRUŽINE SE S COVIDOM 19 BORIJO 
SKUPAJ

DRUŽINE SO DOMA DAN ZA 
DNEM 
Pred covidom 19 smo si želeli dni, ko bi družine preživele 
več časa skupaj. Veseli smo bili, ko očetje ali mame niso 
imele službe ali drugih opravkov, otroci pa niso imeli šole 
in tako smo lahko naše dni preživeli skupaj. S covidom 19 
se je ta želja uresničila še predobro. Zdaj, ko smo skupaj 
ujeti dan za dnem, si pogosto želimo, da bi imeli dodatna 
opravila. In vendar izgleda, da se moramo še bolj navaditi 
biti doma in biti obdani z družino. Namesto, da vstajamo 
v trepetanju, kaj bo prinesel dan, izgleda da je najbolje 
najti nove načine, kako izboljšati naš čas doma.  

DOGOVORITE SE ZA DNEVNO 
RUTINO 
Družine potrebujejo rutino z določenimi urami, kdaj se 
vstaja, je in gre spat. Pri hišnih opravilih naj sodelujejo 
vsi in si delijo odgovornost za kuhanje in pospravljaje. 
Potrebujemo jasno načrtovanje, kdaj bodo otroci delali 
šolske obveznosti in kako lahko starši delajo od doma. 
Tudi dnevna zabava naj bo načrtovana skupaj, saj lahko 
navadne hišne aktivnosti postanejo dolgočasne. Ker ni 
zdravo, da družine samo sedijo, morata biti gibanje in 
svež zrak del načrta. Vendar, kot je dejala Saša, je lahko 
dobro tudi nekaj časa in prostora zase.

POGOVORITE SE 
Nenehno druženje lahko v družinah povzroči razdražljivost 
in nestrinjanja. Odrasli naj se z otroci zmenijo za nekaj 
korakov, kako bodo obvladovali težave. Na primer, 
kadar nestrinjanje postane napeto, besede in dejanja pa 
situacijo poslabšujejo, je najbolje, da se razidete. Vedno 
se je najboljše izogibati možnosti, da bi v jezi rekli nekaj, 
kar bomo kasneje obžalovali. Pomagalo bo, če greste v 
drug prostor ali kot in se s počasnih dihanjem pomirite.

Pomaga lahko tudi tretja oseba, ki bo posredovala in 
pomagala rešiti težave. Ko se strinjate, da ste se pomirili 
in ste pripravljeni na pogovor, se lahko spet družite. 
Težave se najbolje rešuje z besedami!

Vsaka oseba govori – ena za drugo – in vsi poslušajo. 
Ker je cilj rešiti težave, moramo ostati pozitivni in ne 
smemo kriviti drug drugega in ne smemo imeti zamer. 
Znati dosegati kompromise, pri čemer se vsaka oseba 
čuti uslišanega, pelje do skupnega reševanja težav in 
vsakemu dopušča nekaj tistega, kar želijo.  
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  POGOVOR 5

  
POGOVORIMO se  
Skupaj preživljati ves svoj čas, ko ste doma, je hkrati super in težko. 
Najprej se pogovorimo, kaj je pri tem super. [Kaj je za njih super, prvi 
delijo odrasli].

VPRAŠANJE za otroke  
Zdaj ko ste skupaj doma več kot kadarkoli prej, kaj vam je super?

Otroci bodo morda rekli:

• »Super je, ko s tabo delam domačo nalogo. Ker sva samo ti in jaz lahko razumem vse.«
• »Super je, da oči ni cele dneve v službi, ampak je doma.«
• »Super je, ko vsak dan hodimo skupaj pozno spat.«

KLJUČNO SPOROČILO 5

Reševanje 
problemov

POGOVORIMO se  
Salem in Saša sta govorila o družinskih prepirih. Včasih se družine kregajo, ko so družinski člani 
razdraženi ali se drug na drugega jezijo. Spet drugič se skregajo, ko so utrujeni ali zdolgočaseni 
ali pa le potrebujejo nekaj časa zase. Saša je delila dober nasvet. Rekla je, da v njeni družini 
težave najbolje rešujejo tako, da so »izredno potrpežljivi in imajo veliko razumevanja, pa tudi 
opravičijo se hitreje«. Meni je njen nasvet za reševanje družinskih prepirov všeč.

Ko se kregamo s svojo družino, se vedno počutimo slabo. Skupaj lahko premislimo o načinih, 
kako reševati družinske prepire. Imam idejo. Kadar smo jezni ali razdraženi, se umaknimo. 
Najdimo drugo sobo ali kot in recimo, »Prosim, potrebujem malo časa«, vsi pa naj to spoštujejo. 
Po kakšnih 10 minutah lahko drug drugega vprašamo: »Ali se zdaj lahko pogovoriva?« Če se 
družinski člani kregajo, je priporočljivo, da počakajo dovolj časa, dokler ne bodo vsi dovolj mirni 
za pogovor. Tisti, ki so se skregali, se potem skupaj usedejo in pogovorijo. Vsaka oseba govori 
– eden za drugim – in vsi poslušajo.
Ker je cilj težave rešiti, moramo ostati pozitivni in drug drugega ne smemo 
obtoževati. Da se težava reši, bo vsaka oseba drugemu morala dati nekaj, kar 
želijo. Če ostanemo mirni in se pogovorimo, se bomo morda lahko izognili, da 
prepiri sploh nastanejo.

VPRAŠANJE za otroke  
Imate še kakšne ideje, kako reševati naše težave in s tem preprečiti prepire?

Otroci bodo morda rekli: 
• »Tvoja ideja mi je všeč. Ko sem jezen, me noben ne posluša. Potem sem 

še bolj jezen.«
• »Moja učiteljica mora poslušati vse, ki so se kregali in ne samo enega.«
• »Moja mama me mora poslušati, ko sem jezen.«
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POGOVORIMO se  
Sašin nasvet je uporaben tudi v šoli. Rekla je, da je najboljši način reševanja težav 
tako, da smo »izredno potrpežljivi in imamo veliko razumevanja, pa tudi opravičimo se 
hitreje«. Včasih se v šoli otroci tudi skregajo. Kot je svetovala Saša, je priporočljivo, da 
se izogibamo prepirom tako, da smo potrpežljivi in razumevajoči do druge osebe. Kadar 
je nekdo jezen, se spomnimo poslušati, da bomo razumeli zakaj. Če ste krivi vi, recite 
»Žal mi je«. Če je nekdo do vas nesramen, vas zbada ali ustrahuje, prosim povejte odrasli 
osebi. Izogibajte se prepirom. Povejte odraslemu, da vam bo lahko pomagal.

> Preberite to stran knjige Ti si moj junak

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19.pdf
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INFORMACIJE ZA ODRASLE

COVID 19 JE BREZ MEJA

OSTATI ZDRAV JE ZELO ZAHTEVNO
 
COVID-19 nima meja. Okužil je ljudi s celega sveta. Ario je poletel v taborišče, 
kjer veliko ljudi živi zelo tesno skupaj.

Odrasli lahko otroke naučijo, zakaj Leila in drugi otroci živijo v taboriščih. 
Ljudje se lahko v taborišča preselijo zaradi nevarnih okoliščin kot na primer 
bojevanje, ali pa je razlog pomanjkanje hrane, nekatere pa je selitev prisilila 
naravna nesreča, kot sta poplava ali požar. Nekateri morajo dom zapustiti in 
se za svojo varnost naseliti v taborišče v drugi državi, nekateri pa ostanejo 
v taboriščih znotraj svoje države. Večina upa, da se bodo nekoč lahko vrnili 
domov, a to ni vedno mogoče.

V teh taboriščih so tveganja, da se bodo ljudje okužili s covidom-19 še večja. 
Otroci težko sledijo predpisom, ki bi jih varovala, če živijo v gosto naseljenih 
razmerah in v pomakanju vode in mila. V takšnih okoliščinah otroci postanejo 
junaki tako, da najdejo iznajdljive rešitve, kako se zavarovati pred virusom. Te 
otroci lahko o tem, kako biti varni in varovati druge, delijo praktične nasvete, 
ki so primerni za življenje v taborišču.  

VSI SE UČIMO 
ENAKA NOVA 
PRAVILA
Otroci lahko razložijo, da v 
vsakem taborišču živi veliko 
ljudi, zato je še posebej težko 
slediti navodilom o varovanju 
pred covidom-19. Čeprav je Leili 
težje, sledi enakim navodilom 
za varovanje in to dela po svojih 
najboljših močeh.
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  POGOVOR 6

KLJUČNO SPOROČILO 6

Vsi moramo biti 
zavarovani

POGOVORIMO se  
Ario je Saro in Salema popeljal daleč stran. COVID 19 
nima meja. Prepotoval je svet in okužil ljudi kamorkoli 
je pršel – od enega konca sveta do drugega je 
prečkal meje držav in okužil ljudi, ki živijo doma ali 
v taboriščih. Okuži bogate in revne, ljudi vseh barv, 
starosti in religij. Če dobro pogledamo na sliko, 
lahko vidimo, da je Ario pristal v taborišču, kjer 
veliko ljudi živi tesno skupaj. 

Sprašujemo OTROKE  
S kakšnimi izzivi mislite, da se bo v taborišču 
srečala Leila? Kakšen bo za njo izziv poskusiti 
ostati zdrava pred koronavirusom?

POGOVORIMO se  

Življenje v taborišču je telo težko, zato bo za Leilo ostati zdrava pred koronavirusom še težje.

Leila je zastavila vprašanje, na katerega jaz odgovorim s težkim srcem. Vprašala je: »Ali je res, da 
lahko umremo zaradi koronavirusa?« Želim si, da v vaših življenjih nikoli ne bi bilo srčne bolečine. 
Preberimo, kako na Leilino vprašanje odgovori Ario …

> Preberite te strani knjige Ti si moj junak

Otroci bodo morda rekli:
• »Mogoče ne bo imela dovolj vode, da bi si umila roke.«
• »Verjeno bo težko, da bi bila na fizični razdalji z drugimi ljudmi, če jih veliko živi zelo skupaj.«
• »Kaj če zboli njena mama? Kje se bodo izolirali, če živijo v enem šotoru?«

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19.pdf
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KAKO ZACELITI ZLOMLJENO 
SRCE?

ODRASLI LAHKO OTROKE 
PRIPRAVIJO NA IZGUBO
To je najtežji del POGOVORA. Odrasli so odgovorni, da 
varujejo otroke in jih po svojih najboljših močeh ščitijo 
pred srčno bolečino. Žal to ni vedno mogoče. Življenje 
je tako, da morajo odrasli otroke pripraviti, kako živeti z 
zlomljenim srcem. Če odrasli preskočijo ta POGOVOR, 
bodo otroci nepripravljeni in sami, hkrati pa jih na realnost 
ne bodo zadostno pripravili.

LEILA VPRAŠA: »ALI JE RES, 
DA LAHKO UMREMO ZARADI 
KORONAVIRUSA?«
Neprijeten odgovor na Leilino vprašanje »Ali je res, da 
lahko umremo zaradi koronavirusa?« je »Ja«. Odrasli naj 
bodo odkriti, da jim bodo otroci lahko zaupali, da bodo 
odrasli z njimi odkriti. Čeprav je težko, se morajo odrasli 
z otroci pogovoriti o življenju, v katerem ljudje umrejo. 
Za nekatere ljudi sta v tem primeru pomembna vera in 
spiritualnost. Odrasli lahko ta POGOVOR spremenijo 
tako, da ga prilagodijo svoji kulturi, tradiciji in veri.
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  POGOVOR 7

KLJUČNO SPOROČILO 7

Življenje z bolečino

POGOVORIMO se  
Leila je postavila vprašanje, na katerega je težko odgovoriti. Vprašala je: »Ali je res, da lahko 
umremo zaradi koronavirusa?« Ario je na njeno vprašanje odgovoril: »Nekateri se sploh ne 
počutijo slabo, spet drugi pa so lahko zelo bolni in lahko umrejo.«

Želim si, da v vašem življenju nikoli ne bi bilo takšne bolečine. Jaz in vaše družine in ljudje, ki 
vas imajo radi, bomo naredili vse kar lahko, da vas zavarujemo. Na žalost je smrt del življenja 
in vpliva na vse nas. Ne morem vas varovati pred smrtjo. To je realnost v naših življenjih, ki nam 
zadaja bolečino. V našem življenju je veliko preobratov in jaz sem tu, da vam pomagam priti 
čez njih.

Ja, nekateri ljudje zaradi covida 19 umrejo. Najpogosteje so to starejši ljudje ali tisti, ki že 
trpijo za drugimi boleznimi. Posebej previdni moramo biti, da te ljudi varujemo pred okužbo. 
Včasih zaradi covida 19 umrejo mame, očetje, starejši bratje in sestre. Ne zgodi se pogosto, a 
se lahko. Tudi, ko smo previdni, včasih ljudje vseeno zbolijo in umrejo. Nobenega ne moremo 
kriviti. To ni krivda nobenega. Vsi bomo na eni točki življenja morali doživeti smrt bližnje osebe.

Ko nekdo umre, pomaga pogovor o naših občutkih z osebo, ki nas ima rada. Lahko 
se objamemo. Lahko delimo naše spomine na osebo, ki je umrla. Ko ljudje umrejo, jih 
pogrešamo. Z deljenjem spominov na skupne trenutke sreče jih ohranjamo žive v naših srcih.

Arijev predlog Sari, Salemu in Leili bomo zdaj preizkusili in se naučili, kako se Ario spoprijemat 
z občutki žalosti, strahu in nevarnosti. Ario je predlagal, da si v svojih mislih predstavljajo 
izgled, občutek in vonj prostora, ki jih je nekoč navdal s srečo. Ario je mislil, da bo za boljše 
občutje pomagalo, če si predstavljate, da ste v ta prostor s seboj pripeljali gosta. Vaš gost je 
lahko kdorkoli želite. Tako da pomislite, koga bi v ta prostor vzeli s seboj. Predlagam, da zdaj 
k naši sliki v mislih dodamo še nekaj globokih vdihov, kot smo se jih naučili malo prej in se 
sprostimo.

Ta slika v glavi nam lahko pomaga, ko smo žalostni ali zaskrbljeni. V tem trenutku nam je lepo 
v branju zgodbe. Uživamo. Naj vas spomnim na strašljiv koronavirus in vse njegove noge. Ob 
tem smo prestrašeni. 
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POGOVORIMO se  
Zdaj bomo naše občutke zaskrbljenosti poskusili obvladovati. Prosim, zaprite svoje oči. Začnimo 
z našim dihanjem.

Počasi, z mojim štetje, globoko vdihnite, 1 … 2 … 3 … 4 … 5. Zadržite svoj dih, 1 … 2 … 3. 
Počasi, z mojim štetjem, izdihnite, 1 … 2 … 3 … 4 … 5.

Spomnite se trenutka, ko ste se počutili varne. V svoji glavi si zamislite sliko tega trenutka. 
Spomnite se, kako ste se v tistem prostoru počutili in celo, kako je prostor dišal. Zdaj si zamislite, 
da ste v to zatočišče pripeljali svojega gosta. Prepustite se občutku varnosti. Zdaj si v tistem 
prostoru, s svojim gostom zamislite srečen trenutek. Zamislite si, da imata oba s svojim gostom 
na obrazu nasmešek.  

Počasi, z mojim štetje, globoko vdihnite, 1 … 2 … 3 … 4 … 5. Zadržite svoj dih, 1 … 2 … 3. 
Počasi, z mojim štetjem, izdihnite, 1 … 2 … 3 … 4 … 5.

Zapomnite si, tukaj sem zato, da vas pomagam varovati. Ko ste nesrečni, prestrašeni ali zmedeni, 
se spomnite, da se vedno lahko POGOVORIMO. Odprimo oči. Zapustimo svoj prostor v mislih. 
Vrnimo se k drug drugemu in k Leili, Sari, Salemu in Ariu. V naši zgodi je Ario Leili povedal, da 
njemu in veliko drugim ljudi ni vseeno za njo in za Saro in Salema. Preberimo, kaj bo odgovorila 
Leila.

> Preberite to stran knjige Ti si moj junak
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KDAJ SMO VARNI PRED OSEBO,  
KI JE BILA OKUŽENA?

DOBRODOŠLICA PO 
COVIDU-19
Nekateri ljudje ujamejo koronavirus in zbolijo, a večina 
jih ozdravi. Ko niso več nalezljivi tudi niso več nevarni 
za druge ljudi. Smiselno bi bilo, da smo jih veseli videti, 
da skupaj jemo, se socializiramo in igramo, tako kot 
smo to delali pred boleznijo. Zakaj ni vedno tako? Zakaj 
nekatere ljudi, ki so imeti koronavirus, njihovi prijatelji, 
družine in skupnosti zavrnejo?

STRAH NE BI SMEL BITI 
MOČNEJŠI OD ZNANOSTI
Čeprav nas znanost uči, da je po prebolelem virusu 
oseba varna, veliko ljudi ne želi tvegati, zato ostajajo na 
razdalji. Ljudje, ki so za virusom zboleli, so včasih s strani 
drugih zavrnjeni. Ker ljudje ne želijo biti zavrnjeni, se 
včasih pretvarjajo, da so dobro in nadaljujejo s službo, 
šolo in se družijo čeprav so bolni s covidom 19. Drugi 
morajo delati, da lahko nahranijo svoje družine, zato se 
odločijo, da bodo hodili v službo kljub bolezni.

Samoizolacija v času bolezni pomaga preprečiti širjenje 
virusa. Otroci so lahko junaki in se naučijo biti odgovorni 
državljani, tako da o svoji bolezni ne molčijo in lahko 
dobijo oskrbo, ki jo potrebujejo. Otroci se lahko v času 
bolezni naučijo imeti radi ljudi na razdalji, ravno tako pa 
se lahko naučijo tudi biti pripravljeni ponovno sprejeti 
prijatelje in družino v svoje življenje, saj le ti niso več 
nalezljivi.    
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   POGOVOR 8

KLJUČNO SPOROČILO 8

Biti odgovoren 
državljan sveta

POGOVORIMO se  
Sara, Salem in Leila z Arijem obkrožijo svet. Počutijo se varne in vedo, da je ljudem za njih mar. 
Na naslednjem postanku jih Ario predstavi Kimu, ki jim razloži o svojem počutju, ko je sam 
zbolel za covidom 19.  

VPRAŠANJE za otroke  
Moja prva misel je: »Še dobro, da nisem bila tam, ko je zbolel Kim. Zakaj sem pomislila na 
to?«

Otroci bodo morda odgovorili:
• »Koronavirus lahko skoči iz Kima na tebe in nočeš zboleti in umreti.«
• »Jaz sem tudi vesel/a, da nisem tam.«
• »Noben noče biti zraven nekoga, ki je zbolel za covidom 19.«

Otroci bodo morda odgovorili:

• »Lahko jim damo vedeti, da jih ne bomo zavrnili.«
• »Lahko jim ponudimo pomoč kot na primer, da jim kupujemo hrano, ko so bolni.

POGOVORIMO se  
Vemo, da je koronavirus  zvit. Ne vidimo ga kako z lahkoto skoči iz ene osebe na drugo. Virus 
ne okuži vse ljudi na enak način. Nekateri zbolijo zelo hudo, nekateri malo manj. Včasih ne 
moremo niti vedeti, ali nekdo virus sploh ima. Včasih ljudje, ki zbolijo za virusom, tega ne povejo 
drugim – bolezen zamolčijo. Včasih so ljudje v primeru bolezni zavrnjeni, zato jo zamolčijo, ker 
ne želijo izgubiti prijateljev. Da bodo pred koronavirusom varni vsi, je pomembno, da vsi takoj, 
ko zbolijo to tudi povedo in rečejo: »Počutim se slabo. Potrebujem tvojo pomoč.« 

VPRAŠANJE za otroke  
Kaj lahko naredimo k spodbudi vseh ljudi, da bodo takoj, ko zbolijo to tudi povedali? 

POGOVORIMO se  
Veliko olajšanje je, da koronavirus v človeškem telesu ne ostane za vedno. Ko ljudje niso več 
nalezljivi, je naša skrb odveč, saj koronavirusa od njih ne bomo dobili. So enaki ljudje, kot so 
bili preden boleznijo. Z njimi se je varno pogovarjati, igrati in družiti. Ljudje nam bodo rekli 
»Bolan sem,« če bodo vedeli, da jim boste stali ob strani. Veliko je prijaznih in varnih načinov, 
kako pokazati našo podporo. Odrasli lahko pomagajo tako, da bolnim ljudem prinesejo hrano 
in zdravila ter poskrbijo za njihove opravke. Odrasli in otroci jih lahko pokličejo preko telefona 
in jim povejo, da jih imajo radi. Otroci lahko tako kot Leila zapojejo pred oknom. Najbolj 
pomembno je, da ne pozabimo skrbeti za tiste, ki so bolni – še posebej, če so starejši in sami. 
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Otroci bodo morda rekli:
• Otrokom z vsega sveta sta povedala, kako se zavarovati in izogniti, da bi dobili 

koronavirus.«

POGOVORIMO se  
Junaka sta postala, ker sta naredila pot okoli sveta in se prepričala, da vsi otroci vedo, kako se 
pred okužbo koronavirusa zavarovati. 

VPRAŠANJE za otroke  
Otroci so se naučili, kako se zavarovati. Kaj so se naučili?

Otroci bodo morda rekli:
• »Da si umijejo roke z milom in vodo.«
• »Da ostanejo doma.«
• »Če se grem igrat ven, se ne dotikam svojih oči in nosu dokler si ne umijem roke.«
• »Ko sem zunaj hiše, moram nositi masko.« 

POGOVORIMO se  
Nazaj k naši zgodbi – skoraj smo že pri koncu. Ario Saro pripelje nazaj do njene postelje. 
Njena pot okoli sveta se je zaključila. Ko se je njena pot okoli sveta začela, je bila Sara 
prestrašena. Počutila se je, da ji je koronavirus ukradel njeno življenje. Želela je biti junakinja 
in se zavarovati in povedati otrokom z vsega sveta, kako se zavarovati. Ko je odšla spat, še ni 
vedela, kako to narediti. Ko se Ario poslovi, mu Sara reče: »Ti si moj junak.« Predstavljam si, 
da se je Ario nasmehnil, ko je rekel: »Ti pa si moja junakinja, Sara.«  

VPRAŠANJE za otroke  
Kaj sta naredila Ario in Sara, da sta postala junaka?
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POGOVORIMO se   
Zapomnite si vsa ta pravila za zaščito pred okužbo s koronavirusom:

• Večkrat dnevno si umijte roke z milom in vodo.
• Ne dotikajte se oči in nosu dokler si ne umijete roke.
• Ostanite doma ali blizu doma, če se greste igrati na zrak.
• Izogibajte se velikim skupinam ljudi.
• Zunaj doma nosite masko.
• Ko niste doma, ohranite z drugimi ljudmi varno fizično razdaljo.
• Ko se vrnete v šole, sledite šolskim pravilom, da ostanete varni.

Če zbolite za koronavirusom ali imate znake virusa, bodite junaki in bodite odgovorni. 
Vašim bližnjim to povejte takoj, da bodo lahko ostali zdravi in jih se ne okužijo. Ko veste, 
da so ljudje bolni, jim prijazno ponudite podporo. In ko ponovno ozdravijo, bodite z njimi 
tako, kot ste bili preden so se okužili. 

VPRAŠANJE za otroke
Ali imate kakršnakoli vprašanja o zgodbi ali o tem, kar smo se pogovarjali?

POGOVORIIMO se 
S skupnimi močmi lahko drug drugega ohranjamo zdrave, da smo vsi zaščiteni. Zdaj pa 
pojdimo nazaj k Sari. Sara je zdaj v svoji postelji ...

> Preberite to stran knjige Ti si moj junak

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19.pdf


ARIO 

INFORMACIJE ZA ODRASLE

JUNAK SI TI!
HVALA, ODRASLI!
Zgodba se je končala in z otroci ste delili veliko 
pomembnih informacij, da ste jih poučili, kako pred 
koronavirusom zaščititi sebe in druge. 

Lahko ste ponosni, da so vaši otroci zdaj lahko JUNAKI 
in pomagajo zaščititi druge.

Prosimo, da z otroki še vedno nadaljujete s pogovarjanjem 
o sporočilih, ki ste se jih naučili iz te zgodbe. 
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  POGOVOR  9

KLJUČNO SPOROČILO 9

TI si moj junak

POGOVORIMO se  
Ta zadnja slika v zgodbi mi je všeč. Sara in njena mama sta 
nasmejani in se objemata. Na začetku zgodbe je bila Sara 
nesrečna. Zdaj se Sara smehlja. Z mamo se pogovarja in z njo 
deli vse svoje dogodivščine iz potovanja okoli sveta. Sarina 
mama pravi: »Moj največji junak si ti.« Sarin nasmeh pravi, da 
se s svojo mamo strinja. Sara se počuti močno kot junak, ker 
zdaj ve, kako se zavarovati pred koronavirusom in čuti, da lahko 
pomaga drugim varovati sebe.  

VPRAŠANJE za otroke  
Ali lahko delite kakšne trenutke, ko ste bili junaki, ker 
ste varovali in preprečevali, da bi vi sami in drugi dobili 
koronavirus?

Otroci bodo morda rekli:
• »Babica je šla na tržnico. Videla sem, da je masko pozabila in sem stekla domov, da ji jo prinesem.«
• »Moj oče je zbolel za koronavirusom in moj majhni brat je šel večkrat na skrivaj v njegovo sobo, 

da bi se z njim igral. Zaklenil/a sem vrata očetove sobe in peljala svojega brata do okna v očetovi 
sobi, kjer sva mu delala smešne obraze.«

POGOVORIMO se  
To so odlične zgodbe in kažejo, da ste se veliko naučili. Zdaj ko veste, kako biti junak v boju s 
koronavirusom, lahko zavarujete svoje prijatelje in družine in jim pokažete, kako biti varni. 

TI si moj junak!

> Preberite to stran knjige Ti si moj junak
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- Zgodba Ti si moj junak, Kako lahko otroci pomagajo premagati COVID 19! je na voljo v 135+ 
jezikih:  
https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you

- Priredbe in nacionalne pobude knjige Ti si moj junak,K lahko otroci pomagajo premagati 
COVID 19! že priporočajo: 
https://interagencystandingcommittee.org/adaptations-my-hero-is-you 

- Animacija Univerze v Stanfordu, ki je nastala po predlogi Ti si moj junak, Kako lahko otroci 
pomagajo premagati COVID 19!: 
https://www.youtube.com/watch?v=FdO7MHlCkys

Povezave do dodatnih virov knjige Ti si moj junak

Video s čudovito kratko animacijo 
prikazuje zgodbo deklice Sare. Če 
vam internetna povezava dovoljuje, 
lahko animacijo pogledate skupaj s 
svojimi otroci in nato premislite in se 
o posnetku tudi pogovorite. Otroke 
lahko med drugim vprašate »Kaj vam je 
bilo v posnetku všeč?« ali »Kaj ste se iz 
posnetka naučili?«.    

https://interagencystandingcommittee.org/adaptations-my-hero-you-country-level-initiatives
https://interagencystandingcommittee.org/adaptations-my-hero-is-you
https://www.youtube.com/watch?v=FdO7MHlCkys

