
Aktivnosti za heroje
Priručnik za razgovore srcem do srca s djecom 
pri čitanju slikovnice Ti si moj heroj, kako djeca  

mogu pomoći u borbi protiv koronavirusa.

Ti si moj heroj 
 
 
 

Kako djeca mogu pomoći 
u borbi protiv koronavirusa! 
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Priručnik

Priručnik Aktivnosti za heroje osmislila je Inter-Agency Standing Committee Reference Group on 
Mental Health and Psychological Support in Emergency Settings (IASC MHPSS RG) kao popratni 
materijal uz slikovnicu Ti si moj heroj, kako djeca mogu pomoći u borbi protiv koronavirusa!

Slikovnica Ti si moj heroj objašnjava kako djeca mogu zaštititi sebe, svoje obitelji i svoje prijatelje 
od koronavirusa i kako se nositi sa snažnim emocijama koje se javljaju u ovoj novoj, nesigurnoj, 
promjenjivoj situaciji. Slikovnica je prevedena na 135+ jezika i nastale su multimedijske adaptacije. 
Slikovnicu možete besplatno pročitati i preuzeti na Internetskim stranicama IASC-a. Poveznice za 
ove resurse dostupne su na kraju priručnika.

Preporuka je da odrasli čitaju ovu slikovnicu S DJECOM. Dok čitaju slikovnicu, priručnik Aktivnosti 
za heroje upućuje odrasle kako s djecom razgovarati i poučiti ih kako se nositi s promjenama i 
izvorima stresa povezanima s COVID-19. Objašnjava kako odrasli mogu stvarati sigurne situacije 
u kojima djeca mogu otvoreno izraziti svoje emocije, uključujući strahove i brige o koronavirusu i 
frustracije zbog promjena u njihovim svakodnevnim životima. Priručnik također upućuje odrasle o 
načinima poticanja poželjnih ponašanja kojima djeca mogu zaštititi sebe i druge.

Priručnik Aktivnosti za heroje popratni je materijal uz slikovnicu Ti si moj heroj koji mogu koristiti roditelji 
i odgojno-obrazovni djelatnici pri čitanju slikovnice Ti si moj heroj. Intervencija je osmišljena na temelju 
opsežnih konzultacija i procesa terenskog ispitivanja koje su provodili članovi IASC MHPSS RG i stručnjaci 
iz zemalja članica pri korištenju slikovnice Ti si moj heroj. Nadamo se da će ovaj priručnik pružiti podršku 
djeci, njihovim roditeljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima u ovim izvanrednim vremenima.

IASC MHPSS RG daje priznanje Nancy Baron za pripremu teksta i Helen Patuck za njezine 
ilustracije u ovoj publikaciji.

Prijevodi, dostupni formati i adaptacije 

Molimo vas, kontaktirajte IASC reference Group for Mental Health and Psychological Support 
(MHPSS) (mhpss.refgroup@gmail.com) za koordinaciju prijevoda i multimedijskih formata. Svi 
dovršeni prijevodi i verzije bit će objavljeni na Internetskim stranicama IASC Reference Group.

Ako stvarate prijevod ili adaptaciju ovog djela, vodite se sljedećim:

• Nije dopušteno dodavati logotip ustanove (ili osnivača) ovom dijelu.
• U slučaju adaptacije (promjena u tekstu ili ilustracijama), nije dopušteno korištenje IASC logotipa. 

U bilo kojem korištenju ovog dijela, ne bi smjela postojati sugestija da IASC podržava bilo koju 
specifičnu organizaciju, produkt ili usluge.

• Na jeziku prijevoda treba dodati sljedeće odricanje od odgovornosti: Ovaj prijevod / adaptaciju 
nije kreirala Inter-Agency Standing Committee (IASC). IASC nije odgovoran za sadržaj ni za 
ispravnost prijevoda. Originalna verzija na engleskom jeziku ‘’Inter-Agency Standing Committee: 
Actions for Heroes, a Guide for heart-to-heart chats with children to accompany reading of My 
Hero is You’’ jedino je obvezujuće i autentično izdanje

Za pregled svih dovršenih prijevoda i formata priručnika Aktivnosti za heroje, vodiča za razgovore srcem 
do srca s djecom pri čitanju slikovnice Ti si moj heroj posjetite https://interagencystandingcommittee.
org/actions-for-heroes.

                       Uvod 

https://interagencystandingcommittee.org/actions-for-heroes.
https://interagencystandingcommittee.org/actions-for-heroes.
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Molimo vas da pročitate priručnik Aktivnosti za heroje  
PRIJE čitanja slikovnice s djecom i nastavite koristiti savjete  
iz priručnika i nakon čitanja.

Najbolje je kada djecu o točnim informacijama o koronavirusu, mogućim rizicima i prevenciji informiraju 
odrasle osobe koje poznaju i kojima vjeruju, poput roditelja i odgojno-obrazovnih djelatnika. Rječnik 
korišten za objašnjavanje činjenica treba biti jednostavan, direktan i prilagođen dobi djeteta. Djeca 
koja nisu informirana pod rizikom su neozbiljnog doživljavanja mjera predostrožnosti i dovođenja 
sebe i drugih u opasnost od zaraze. Također, nedovoljno informirana djeca mogu se osjećati jako 
zabrinuto jer osjećaju da odrasli kriju istinu od njih. Čak i u najranijoj dobi, djeca su svjesna promjena 
oko sebe i važno je s njima razgovarati o tome što se događa u njihovom okruženju.

Budući da slikovnica ohrabruje djecu da budu heroji i aktivni u prevenciji, bitno je da odrasli objasne 
probleme i rizike vezane uz koronavirus, jasno djeci opišu kako će odrasli zaštiti djecu i što sama 
djeca mogu činiti da spriječe zarazu i zaštite sebe i druge ljude.

Dok odrasli i djeca čitaju slikovnicu, naići će na 9 oblačića za RAZGOVOR raspoređenih po cijeloj 
priči. Ovako izgledaju:

Teme za RAZGOVORE  u priručniku: 

 RAZGOVOR 1:   Ostanimo zdravi              str. 10
 RAZGOVOR 2:  Kaži kako se osjećaš     str. 13
 RAZGOVOR 3:  Nošenje sa stresom      str. 15
 RAZGOVOR 4:  Brinimo o sigurnosti drugih   str. 19
 RAZGOVOR 5:  Rješavanje problema   str. 22
 RAZGOVOR 6:  Svi želimo biti zaštićeni    str. 25
 RAZGOVOR 7:  Živjeti s boli u srcu   str. 27
 RAZGOVOR 8:  Budimo odgovorni građani svijeta str. 30
 RAZGOVOR 9:  Ti si moj heroj    str. 34

Teme RAZGOVORA
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Kada se pripremate za čitanje s djecom, molimo zapamtite: 

•	 Slikovnicu	možete	čitati	s	jednim	djetetom	ili	s	grupom	djece.
•	 Odrasla	osoba	ili	starije	dijete	može	čitati	jednu	po	jednu	stranicu.
•	 Najbolje	je	slikovnicu	čitati	polako	i	ekspresivno.
•	 I	odrasla	osoba	i	djeca	žele	vidjeti	ilustracije,	stoga	sjednite	blizu,	a	ako	je	potrebno	održavajte	

fizičku	distancu.
•	 Pripremite	mjesta	za	sjedenje	tako	da	sva	djeca	mogu	vidjeti	ilustracije.
•	 Pokušajte	se	smjestiti	na	mirno	mjesto	gdje	ćete	izbjeći	distrakcije.
•	 Kada	čitate	grupi	djece,	odrasla	osoba	treba	se	pobrinuti	da	svako	dijete	ima	priliku	izraziti	

svoje	misli	i	osjećaje	tijekom	RAZGOVORA.
•	 RAZGOVORI	su	idealne	situacije	u	kojima	odrasli	mogu	djecu	poučiti	efikasne	načine	nošenja	

sa	strahovima	i	stresnim	situacijama.

Vrijeme je za RAZGOVOR kada vidite 		

U ovom priručniku ‘’ODRASLA OSOBA’’ ili ‘’ODRASLI’’ odnosi se na bilo koju osobu koja s djecom 
čita slikovnicu i razgovara. To uključuje: 

• roditelje,
• bake i djedove,
• skrbnike,
• odgojno-obrazovne djelatnike,
• vođe mladih.

Odrasli su upoznati sa specifičnostima njihove kulture, okruženjem i društvenim normama. 
Preporuka je da RAZGOVORI budu otvorene rasprave koje uključuju realna poželjna dječja 
ponašanja koja se uklapaju u dječja svakodnevna jedinstvena životna iskustva. RAZGOVORI 
i aktivnosti razlikuju se za djecu koja žive u gradu ili ruralnom području, za djecu s različitih 
kontinenata, za djecu koja žive u svojim domovima ili kampovima u drugoj državi, a ovise i o 
ekonomskim, socijalnim, vjerskim i kulturalnim vrijednostima.

RAZGOVORI se razlikuju ovisno o odnosu odrasle osobe i djece. Uz informiranje djece o 
COVID-19, roditelji koji čitaju slikovnicu s djecom trebaju usmjeriti RAZGOVOR na aktivnosti 
kojima roditelji štite djecu i načine na koje djeca mogu zaštititi svoje obitelji. Kada odgojno-
obrazovni djelatnici ili vođe mladih čitaju s djecom, mogu usmjeriti RAZGOVOR i aktivnosti prema 
onome što oni sami čine da zaštite djecu i načinima na koje djeca mogu biti odgovorna i zaštititi 
svoje prijatelje iz odgojno-obrazovnih skupina ili razreda.

Priprema za čitanje i RAZGOVOR
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U	svakom	 	RAZGOVORU,	odrasli	razgovaraju	s	djecom	o	različitim	temama.	RAZGOVORI	
mogu	ići	u dva smjera… 

Dijeljenje informacija 
 
Prvo, odrasli moraju biti dobro informirani kako bi tijekom RAZGOVORA mogli djeci dati točne 
informacije. Zapamtite, i najmlađa djeca razvila su svijest o koronavirusu jer su pronicljivi slušači. Od 
najranije dobi djeca čuju razgovore odraslih i osjete emocionalne signale. Odrasli bi trebali iskreno 
odgovoriti na dječja pitanja kako bi osigurali jasno razumijevanje koronavirusa i rizika koji iz njega 
proizlaze. Odgovori mogu biti zastrašujući, stoga tijekom RAZGOVORA odrasli mogu djecu umiriti i 
objasniti im što odrasli i djeca mogu činiti kako bi bili zaštićeni. Osjećaj sigurnosti u djece proizlazi iz 
spoznaje da odrasli brinu o njima, ali i iz znanja koja sama djeca imaju zbog kojih se mogu osjećati 
osnaženo ili dovoljno snažno da budu heroji i djeluju tako da zaštite sebe i osobe koje vole.

Drugi smjer   RAZGOVORA potiče odrasle da pronađu vrijeme za slušanje i da zaista čuju kako 
se djeca osjećaju i što misle o svojem sadašnjem životu. 

Slušanje djece

Kako bi ohrabrili djecu da otvoreno razgovaraju, odrasli će:

• Pronaći vrijeme da iskažu iskreni interes za djetetove  
misli i osjećaje.

• Strpljivo slušati dok djeca pričaju i čuti što djeca govore  
i kako se osjećaju.

• Razgovarati s djecom, a ne pričati djeci.  
Razgovarati s djecom.

• Postavljati pitanja kako bi iskazali interes i razumjeli  
dječje misli i osjećaje.

• Reflektirati ono što djeca govore kako bi osigurali  
dvosmjernu komunikaciju.

• Poučiti djecu i umiriti ih iskreno im govoreći o  
trenutnoj situaciji.

• Djeci pružiti realnu zaštitu.
• Pružiti djeci podršku i ljubav.
• U grupnim čitanjima, osigurati svoj djeci jednake prilike  

da kažu sve što žele reći.
• Poticati djecu da slušaju i odgovaraju jedni drugima  

s poštovanjem.
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Primjer  RAZGOVORA u kojem ČUJEMO dijete: 

Otac i njegov desetogodišnji sin Salem zajedno čitaju slikovnicu. 

U  RAZGOVORU 2 otac želi razgovarati sa Salemom o tome kako se osjeća.

Otac: U slikovnici, Sara se brine kako se zaštititi. Kada razmišljaš o koronavirusu, što  
tebe brine?

Salem:  Bojim se umrijeti. Nekad mi je teško zaspati po noći. Bojim se da se neću probuditi. 
Otac: Žao mi je što se brineš po noći. Nisam znao da se tako osjećaš. Iz čega proizlazi ta 

briga da se nećeš probuditi?
Salem:  Čuo sam da su neka djeca umrla od korone. Ne znam zašto su umrli, ali sam čuo da 
  to netko govori. Ako dobijem virus, hoću li umrijeti? 

Iskreni odgovor s činjenicama.

Otac:      Po cijelom svijetu djeca su se razboljela od koronavirusa. Od sve djece koja su se 
razboljela, njih jako malo je umrlo. To je jako rijetko. Ti si zdrav, a većina te djece 
imala je zdravstvenih problema i prije virusa. 

Salem:     Znači da neću umrijeti ako se zarazim?
Otac:    Vjerojatno nećeš umrijeti ako se zaraziš. Najčešće se djeca ne razbole jako i  

  ne umru. 
Salem:     To je dobro za znati.

Razgovor o osjećajima i zaštiti.

Otac:  Nadam se da možemo razgovarati kada se osjećaš zabrinuto. Kada se po noći  
  budeš zabrinuo, hajdemo se dogovoriti što možemo učiniti da se osjećaš sigurno i  
  zaspiš. Što možemo napraviti? 

Salemov otac saslušao ga je i ohrabrio da izrazi svoje osjećaje. Odgovarao je s nježnošću, podrškom 
i točnim informacijama. Ponudio je Salemu pomoći pronaći rješenje da se osjeća sigurno po noći. 
Salem je reagirao pozitivno i ohrabren je nastaviti razgovor.

Primjer   RAZGOVORA u kojem ne čujemo dijete:

Zamislimo da je Salemov otac rekao:

Otac:  U slikovnici, Sara se brine kako se zaštititi. Kada razmišljaš o koronavirusu,  
  što tebe brine? 
Salem: Bojim se umrijeti. Nekad mi je teško zaspati po noći. Bojim se da se neću probuditi. 

Nažalost, Salemov otac želi ga na brzinu uvjeriti da neće umrijeti u snu.

Otac:  Ne brini se, probudit ćeš se.
Salem: Ok. 

Salem: završava razgovor.
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RAZGOVOR je brzo završio. Očito, to nije ono što želimo. Salem je brzo prekinuo RAZGOVOR jer 
njegovi osjećaji nisu prihvaćeni. Salemov otac nije čuo njegove strahove. Njegov otac želio je da 
se Salem osjeća sigurno i vjerojatno nije bio siguran kako otvoreno razgovarati o ovoj teškoj temi 
pa mu je pružio brzi odgovor. Ako njegov otac želi razumjeti kako se Salem osjeća i potaknuti ga 
da otvoreno izrazi svoje osjećaje, mora slušati i reagirati na njegove osjećaje kao što je prikazano u 
prvom primjeru.

Fokus na ključnim temama
 
Bilo da razgovaramo s jednim djetetom ili s grupom djece, u svakom RAZGOVORU odrasli 
se trebaju usmjeriti na ključne teme. RAZGOVORI bi trebali biti relativno kratki kako ne bismo 
izgubili intenzitet čitanja priče. Postavljanje otvorenih pitanja poput ‘’Što te čini tužnim?’’ može biti 
poprilično izazovno. Djeca mogu odgovoriti vezano uz koronavirus ili uz nasilnika u školi. Odrasli bi 
trebali usmjeriti svaki RAZGOVOR samo na ključnu temu RAZGOVORA. Trebali bi postavljati pitanja 
specifična za RAZGOVOR poput ‘’Što te čini tužnim kad razmišljaš o koronavirusu?’’. Djeca dijele 
svoja mišljenja. Odrasli slušaju, odgovaraju i dijele ključnu poduku svakog RAZGOVORA. Odrasli 
mogu ponuditi RAZGOVOR o drugim temama nakon čitanja slikovnice.

Dužina RAZGOVORA
 
Želimo svoj djeci dati priliku da s nama podijele svoje ideje i osjećaje. Međutim, neka djeca vole 
pričati, neka rijetko pričaju, a neka pričaju previše. Odrasli će trebati kontrolirati dužinu svakog 
RAZGOVORA. Ako dijete puno priča, odrasla osoba treba ga poslušati i podsjetiti ga da se želimo 
vratiti natrag na priču i dogovoriti nastavak razgovora kada završimo s pričom. Neka djeca se ne 
osjećaju ugodno razgovarati i najbolje je ne prisiljavati ih. Ovo je vrijeme za priču i djeca mogu 
slušati i učiti – ne trebaju svi nešto reći.

Jedinstveni RAZGOVORI
 

	RAZGOVORI se razlikuju u različitim kulturama i u skladu s osobnostima svakog pojedinca i 
odnosom između djeteta i odrasle osobe. RAZGOVOR s odgojno-obrazovnim djelatnikom razlikovat 
će se od RAZGOVORA s roditeljem.

Međutim, svrha RAZGOVORA je uvijek ista. RAZGOVOR je sigurno mjesto za djecu kako bi izrazili 
svoje misli i osjećaje, naučili činjenice o koronavirusu i razumjeli kako se mogu odgovorno ponašati 
da zaštite sebe i druge.

ARIO: informacije za odrasle
 
ARIO su novine koje odraslima nude smjernice 
kako RAZGOVARATI s djecom. Molimo pročitajte 
svako poglavlje kako biste se upoznali sa savjetima, 
a pročitajte ih ponovno i neposredno prije 
RAZGOVORA kako biste se podsjetili. 
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Odrasli bi trebali čitati slikovnicu s djecom i kod svakog              trebali bi pokrenuti   
RAZGOVOR o poukama tog dijela priče. Sljedeća četiri pomagala pomoći će odraslima voditi 
svaki RAZGOVOR:

 ARIO: informacije za odrasle 
Ove novine odraslima nude smjernice kako RAZGOVARATI s djecom. Molimo da pročitate 
svako poglavlje kako biste se upoznali sa savjetima, a pročitajte ih ponovno i neposredno 
prije RAZGOVORA kako biste se podsjetili. 

 Ključne teme RAZGOVORA
Ovo su okvirne teme ili poruke svakog RAZGOVORA. Na primjer KLJUČNA TEMA 1: 
Ostanimo zdravi. Dok čitate slikovnicu, poruke u ovom priručniku prate teme u slikovnici.

 Vrijeme je za RAZGOVOR
Ovo su informacije za odrasle o tome što trebaju podijeliti s djecom tijekom RAZGOVORA.

 PITAJMO DJECU
    Ovo su specifična pitanja koja odrasli mogu postaviti djeci kako bi ih uveli u RAZGOVOR.

Slikovnica potiče djecu da budu heroji i građani svijeta čije se ponašanje veže u jedan globalni lanac 
kojim svi skupa štitimo jedni druge. Tijekom RAZGOVORA, odrasli promiču poruku odgovornosti i 
akcije. Djecu aktiviramo poučavajući ih donošenju odluka i zaštićivanju sebe i ljudi koje vole. Time 
im time pružamo osjećaj nade i optimizma.

    Razumijevanje priručnika

SPREMNI: VRIJEME JE ZA ČITANJE I RAZGOVOR
Dok otvaraju slikovnicu, odrasli PRVO kažu: 

Odrasli RAZGOVARAJU s djecom: 

Znam da ste do sada puno čuli o koronavirusu. Promijenio je naše živote. Ova 
slikovnica osmišljena je da nam pomogne RAZGOVARATI i izraziti svoje emocije 
o koronavirusu. Saznat ćemo kako ostati zdrav, kako biti odgovoran i zaštititi 
sebe i druge. Jeste li spremni za slušanje i RAZGOVOR?

> Pročitajte ovu stranicu slikovnice Ti si moj heroj

“ 
” 

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


ARIO 

DOBROBITI SLUŠANJA 
Odrasli postavljaju otvorena pitanja kako bi pozvali djecu 
na razgovor o onome što znaju o koronavirusu. Ako 
djeca, dok pričaju, osjete da ih odrasli slušaju, osjećaju 
se ugodno nastaviti dijeliti svoje ideje, misli i osjećaje.

Odrasli bi trebali pažljivo slušati sve što djeca znaju 
o koronavirusu. Neke će informacije biti činjenične, 
a neke neće. Nakon što djeca podijele svoje znanje, 
odrasli ih mogu pohvaliti. Od svega što je dijete reklo, 
odrasli ponavljaju samo ono što je točno. Bez da govore 
‘’NE, to nije točno’’, odrasli čuju netočne informacije i 
pojašnjavaju činjenice.

Ako se radi o grupi djece, važno je pripaziti da sva djeca 
slušaju jedna druge. RAZGOVORI moraju biti sigurna 
mjesta za otvoreno izražavanje pa je jako važno spriječiti 
zezanje i druga nepoželjna ponašanja. Odgovornost za 
RAZGOVORE je na odraslima i oni moraju osigurati da 
se sva djeca osjećaju sigurnima izraziti se.

 
 

INFORMACIJE ZA ODRASLE

ODRASLI PROFITIRAJU 
SLUŠAJUĆI DJECU

DIJETE KAŽE: ‘’NE.  
NE TREBAM RAZGOVARATI  
O COVID-19!’’

Zamislimo da dijete kaže ‘’NE. Ne trebam razgovarati 
o COVID-19. Znam sve o njemu. Ja sam dijete. Neću 
umrijeti od ovog virusa. Želim se ići igrati.’’

Neka se djeca postave kao da znaju sve o svemu. Ne 
želimo ih povrijediti niti istaknuti ono što ne znaju. 
Želimo poticati samopoštovanje svakog djeteta.

Istovremeno želimo da prihvate svoja ograničenja jer 
je u redu ne znati sve, ponekad se osjećati nesigurno 
ili anksiozno i tražiti pomoć. Možemo im reći kako i 
najpoznatiji znanstvenici još uvijek uče o koronavirusu.



DJECA TREBAJU ZNATI  
ČINJENICE O COVID-19

SVJETSKI POZNATI 
ZNANSTVENICI JOŠ UVIJEK 
UČE O KORONAVIRUSU

RECITE ČINJENICE
Započnite razgovore s djecom dijeljenjem jasnih 
činjenica o koronavirusu i COVID-19. Djeca će znati 
zaštititi se samo ako u potpunosti razumiju virus i 
njegove rizike. 

KOLIKO DALEKO JE 
DOVOLJNO 
Različiti zdravstveni sustavi u različitim zemljama 
preporučuju 1-2 metra za ‘’socijalno’’ ili ‘’fizičko’’ 
distanciranje. Molimo, provjerite preporuke za svoju 
zemlju i koristite te informacije. Kako bi osigurali 
djetetovo razumijevanje daljine, možete iskoračiti, 
koristiti ravnalo ili komad špage, leći na pod i drugo 
kako biste izmjerili 1 ili 2 metra.

Svi još uvijek učimo o ovom novom koronavirusu. 
Znanstvenici nemaju sve odgovore. Odrasli nemaju 
sve odgovore. Ipak, djeca postavljaju pitanja i odrasli 
im trebaju odgovoriti najbolje što mogu i dati im do 
znanja da svi još uvijek učimo. 

Ako djeca ospore rizik pod kojim su ona sama, odrasli 
mogu odgovoriti: ‘’Imaš pravo. Djeca se obično ne 
razbole jako od koronavirusa. Ali neka djeca se jako 
razbole i uvijek postoji rizik. Mnogi ljudi, pa tako i djeca, 
mogu imati virus u sebi i prenijeti ga drugima. Tvoja 
mlađa sestra ima problema sa srcem i ako se ona zarazi 
to može biti ozbiljno jer ima zdravstvene probleme. I 
bake i djedovi trebaju izbjegavati zarazu jer se starije 
osobe mogu jako razboljeti i čak umrijeti zbog virusa.’’

Djeca trebaju biti dio rješenja u zaštiti drugih i 
prevenciji zaraze. Ako Sara pita: ‘’Ne želim zaraziti 
nikoga. Kako znam imam li virus u sebi?’’, njezina 
majka može odgovoriti: ‘’Najčešće ne znamo jer se 
osjećamo dobro. Nastavit ćemo čitati slikovnicu jer 
ćemo u njoj saznati kako zaštititi sebe i kako spriječiti 
prijenos virusa drugima.’’

ARIO 

INFORMACIJE ZA ODRASLE
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  RAZGOVOR 1

  

Vrijeme je za RAZGOVOR 
Prije nego što nastavimo priču, hajdemo razgovarati o 
koronavirusu i o tome kako od njega možemo zaštititi sebe i 
druge. Recite mi što već znate o koronavirusu.

PITAJMO djecu   
Recite mi što već znate o koronavirusu.

Djeca odgovaraju s informacijama koje znaju o koronavirusu. Mogla bi reći…

• ‘’Koronavirus skoči na tebe sa stola, stolice ili papira.’’
• ‘’Koronavirus nije stvaran.’’
• ‘’Koronavirus ubija ljude.’’
• ‘’Čuo sam da možeš dobiti injekciju u ruku koja te štiti.’’

KLJUČNA TEMA 1

Ostanimo zdravi

Vrijeme je za RAZGOVOR   
 
Hvala što ste podijelili sve što znate. Čini mi se da ste dobro slušali sve što se priča  
o koronavirusu.

Koronavirus izaziva bolest koja se zove COVID-19. To je novi virus i bolest je zarazna – to 
znači da se prenosi s jedne osobe na drugu. Ova bolest je postala globalna pandemija jer 
se proširila u zemlje po cijelom svijetu.

Koronavirus se kreće od jedne osobe do druge kapljicama koje izlaze iz usta ili nosa osobe 
koja je zaražena i to dok priča, smije se, plače, kašlje, kiše. Te kapljice odlete u zrak i 
mogu sletjeti  na usta ili nos osoba koje su u blizini. Isto tako mogu sletjeti na stol, stolicu 
ili druge površine. Ako dotaknemo te površine i zatim dodirnemo svoje oči, nos ili usta, 
možemo se zaraziti.

Morate mi odmah reći ako vi ili netko koga znate ima neke simptome virusa kao što su 
glavobolja, kašalj, kihanje, bol u tijelu, povišena tjelesna temperatura ili gubitak osjeta 
mirisa i/ili okusa. Trebamo biti jako oprezni jer samo jedan simptom može značiti da 
ste zaraženi i možete prenijeti virus drugima. Dobre vijesti jesu da se većina ljudi samo 
umjereno razboli. Međutim, čak i ako se osjećaju dobro za nekoliko dana, još uvijek mogu 
biti zarazni i trebaju ostati kod kuće i dalje od drugih sve dok im njihov liječnik ne kaže da 
više nisu zarazni.

Ovaj virus je prikriven jer puno ljudi ima virus, ali se osjećaju dobro. Mogu ga prenijeti 
drugima i ako to ne žele učiniti. Znam da sve to zvuči strašno. Iz tog razloga razgovaramo i 
čitamo ovu slikovnicu. Ja činim sve što mogu da ostanemo zdravi. Želim biti sigurna da i vi 
znate zaštititi sebe i ne zaraziti se.



11

Vrijeme je za RAZGOVOR   
Virus je preokrenuo naš svijet naopačke. Nastavit ćemo čitati o Sari i saznati što možemo 
činiti da ostanemo zaštićeni…

> Pročitajte ove stranice slikovnice Ti si moj heroj

Znam da se želite ići igrati sa svojim prijateljima. Ali moramo izlaziti na siguran način. 
Kako bismo izbjegli kapljice nekoga tko je zaražen, najbolje je nositi masku. Trebamo se 
i fizički distancirati kako bi izbjegli kapljice pa moramo ostati barem jedan metar udaljeni 
od drugih ljudi.

Najbolja zaštita je pranje ruku sapunom i vodom, pa ćemo prati ruke češće nego ikada. 
Ako izbjegavamo dodirivanje očiju, nosa i usta, čak i ako dotaknemo virus, možemo izbjeći 
unošenje virusa u svoje tijelo.

Znanstvenici su jako marljivo radili i proučavali virus i stvorili su cjepiva za koja vjeruju da 
nas mogu zaštititi od zaraze.

Po cijelom svijetu, ljudi poput nas čitaju ovu 
slikovnicu i uče kako spriječiti širenje virusa. 

Pitajmo djecu  
Imate li pitanja o koronavirusu prije nego što  
nastavimo čitati priču?

Djeca postavljaju pitanja i odrasli odgovaraju na pitanja.

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


DIJETE KAŽE: ‘’VOLIM BITI 
KOD KUĆE’’
Djeca imaju različite osjećaje o tome kako je koronavirus 
utjecao na njihove živote. Neki kažu da mrze virus i da 
su zbog njega usamljeni, ljuti, dosadno im je i drugo.

Neka djeca kažu da vole biti kod kuće i provoditi 
vrijeme sa svojim obiteljima. Druga djeca kažu da im je 
olakšanje što ne moraju ići u vrtić ili školu. Svako dijete 
ima jedinstven set osjećaja.

IZBJEGAVAJTE OSUĐIVANJE.
STRUČNJACI KAŽU 
‘’SLUŠAJTE’’
 
Odrasli trebaju slušati i reagirati na dječje izjave 
bez osuđivanja, posebice kada se radi o dječjim 
osjećajima. Naravno, neka se djeca osjećaju ljuto i 
frustrirano. Ako kritiziramo djecu, proturječimo im i 
kažemo kako bi se trebali osjećati, djeca bi mogla 
prekinuti dijeljenje svojih misli i osjećaja. Ako dijete 

KAŽI KAKO SE OSJEĆAŠ
kaže: ‘’Želim da virus zauvijek ostane tako da ne moram 
ići u školu.’’, a roditelj kaže: ‘’Škola je važna. S takvim 
stavom nikada nećeš imati dobre ocjene.’’, dijete će 
prekinuti razgovor. Djeca otvoreno razgovaraju kada ih 
odrasli slušaju i ne osuđuju ono što govore.

Djeca također mogu spomenuti druge razloge zbog 
kojih ne žele ići u školu ili vrtić ili neke druge nepovezane 
probleme. Ako RAZGOVOR djeteta nije vezan uz poruke 
iz slikovnice, odrasli mogu dogovoriti razgovor o toj temi 
po završetku čitanja slikovnice.

DJECA ISKAZUJU  
VAŽNE PORUKE 
Živimo u izazovnim vremenima. Možemo educirati djecu o 
tome kako se zaštititi i ohrabriti ih da postanu heroji koji će 
svoja znanja prenijeti drugima kako bismo svi bili zaštićeni.

ARIO 

INFORMACIJE ZA ODRASLE
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  RAZGOVOR 2

  
Vrijeme je za RAZGOVOR   
U slikovnici, Sara se osjeća nesretno. Osjeća da je 
koronavirus preokrenuo njezin svijet naopačke.
 

PITAJMO djecu  
Kako se osjećate kada razmišljate o koronavirusu i o tome 
kako je on promijenio vaše živote?

Kada ih pitate, djeca bi mogla odgovoriti…

• ‘’Sretan sam. Ne volim ići u školu.’’
• ‘’Nedostaju mi moji prijatelji.’’
• ‘’Mrzim koronavirus.’’
• ‘’Svaki dan mi je dosadno cijeli dan.’’

KLJUČNA TEMA 2

Kaži kako se osjećaš

PITAJMO djecu  
U ovom trenutku ne znamo kako se boriti protiv koronavirusa i učiniti da nestane. Sara ima 
različite ideje o tome kako možemo pomoći. Što Sara želi učiniti? 

Kada postavite ovo pitanje, djeca bi mogla odgovoriti:  ‘’Sara želi pronaći način na koji bi 
svoj djeci svijeta rekla kako zaštititi sebe i druge ljude.’’

PITAJMO djecu 
Da, Sara ima hrabrosti. Djeci nije lako istupiti i pričati glasno da ih svi čuju. Možeš li se prisjetiti 
trenutka kada si istupio i svima izjavio nešto u što vjeruješ?

Djeca mogu dati svoje primjere. Ako se ne mogu sjetiti, odrasli mogu dati primjere djece 
koja istupaju.

Vrijeme je za RAZGOVOR  
Sara je zaspala sa željom da postane heroj. U njezinom snu, njezina je mašta stvorila Aria koji 
će joj pomoći osmisliti način zaštite drugih od koronavirusa. Nastavit ćemo čitati da saznamo 
kako Sara istupa i glasno svima govori kako se zaštititi. 

> Pročitajte ove stranice slikovnice Ti si moj heroj

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


NOŠENJE SA STRESOM
ODRASLI I DJECA SU  
POD STRESOM 
Današnje vrijeme svima je stresno, u svakoj zemlji, u 
svakom gradu, u svakoj ulici, po cijelom svijetu.

Nije realno očekivati da odrasli i djeca izbjegnu sav 
stres. Ono što možemo je naučiti nositi se i suočiti se 
sa stresom. Važno je priznati kad smo pod stresom – i 
odrasli i djeca -  i RAZGOVARATI s djecom o načinima 
nošenja sa stresom primjerenima njihovoj dobi, kulturi 
i okruženju. Naravno, i vi kao odrasli osjećate stres. 
Djeca će vidjeti i osjetiti vaš stres i oponašati vas.

BUDITE ISKRENI 
 
Od velike je važnosti za vaše mentalno zdravlje 
pronaći načine nošenja sa stresom. Na ovaj način 
bit ćete model ponašanja koji vaša djeca mogu 
oponašati kako bi se i sama nosila sa svojim stresom.

RAZUMIJEVANJE  
DJEČJEG STRESA 
Odrasli mogu pomoći djeci pronaći načine 
suočavanja sa svojim emocijama ili stresom. Važno je 
ostati strpljiv i pokušati razumjeti razloge djetetovog 
osjećaja stresa. Poželjno je pohvaliti dijete za njegov 
trud u nošenju sa stresom i ostati strpljiv jer dječji 
stres neće odmah nestati.

VJEŽBE DISANJA  
MOGU POMOĆI
Odrasli mogu naučiti djecu kako koristiti vježbe disanja 
za opuštanje. Poželjno je da odrasli prvo sami za sebe 
isprobaju ove vježbe kako bi primijetili dobrobiti i onda 
poučili djecu. Kad odrasli djecu poučavaju vježbama 
disanja, trebaju pričati polako i mirno, niskim tonom 
glasa. Ako djeca dišu prebrzo, to im neće pomoći. 
Ako dišu presporo, osjećat će se neugodno. Odrasli 
mogu ohrabriti djecu da i sama koriste vježbe disanja u 
situacijama kada se osjećaju preplašeno.

Neka djeca mogu reći: ‘’Disanje nije učinilo ništa.’’ 
Odrasli tada mogu ohrabriti djecu da koriste duboko 
disanje u situacijama kada se zaista osjećaju preplašeno 
kako bi otkriti pomaže li. Odrasli mogu potaknuti djecu 
da razmisle o drugim načinima opuštanja.

ARIO 

INFORMACIJE ZA ODRASLE
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  RAZGOVOR 3

  
Vrijeme je za RAZGOVOR  
Ario putuje s djecom po cijelom svijetu. Teško je povjerovati 
da svi imaju iste simptome iste COVID-19 bolesti i da svi 
trebaju poštivati iste mjere predostrožnosti. Sara i Salem 
pravi su heroji jer s Ariom putuju po cijelom svijetu i dijele 
poruke o načinima zaštite.

PITAJMO djecu   
Koje savjete djeci daju Sara i Salem?

Djeca će reći: ‘’Trebaju ostati kod kuće, a kada izađu ne bi se trebali rukovati, trebali bi držati 
fizičku distancu, prati ruke sapunom i vodom i kašljati u lakat, a ne u zrak.’’

KLJUČNA TEMA 3

Nošenje sa stresom

Djeca bi mogla odgovoriti: 

• ‘’Znojim se.’’
• ‘’Zaboli me glava.’’
• ‘’Moje noge žele juriti.’’
• ‘’Osjećam se nervozno.’’
• ‘’Želim povratiti.’’

Vrijeme je za RAZGOVOR 
Sara kaže da se osjeća ‘’preplašeno’’. Čak i dok sanja, boji se i osjeća se pod stresom 
zbog promjena koje je u njezin život donio koronavirus. Ario je ogroman zmaj, ali se i on 
boji koronavirusa.

PITAJMO djecu   
Istina je da je koronavirus strašan. Što se događa u tvojem tijelu kada se bojiš?

Vrijeme je za RAZGOVOR  
Kada se preplašimo, naše tijelo, mozak i srce razgovaraju jedan s drugim. U našem mozgu 
stalno razmišljamo o onome što nas plaši. U našim srcima osjećamo strah. U našem tijelu 
[ponovite što su djeca rekla].

Svi se bojimo koronavirusa. Teško je biti heroj i zaštititi sebe i druge kada se osjećaš preplašeno.
Iako je nešto strašno prisutno, možemo nešto učiniti da se opustimo. Opuštanje smanjuje 
osjećaj stresa u našim tijelima.  Kada smanjimo stres u našem tijelu, to usporava razmišljanje i 
brige u mozgu te umiruje naša srca.

Opuštanje nam može pomoći u suočavanju sa stresom. Ako se osjećamo opušteno, lakše 
ćemo razmišljati jasno i osmisliti što možemo učiniti.
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PITAJMO djecu  
Kada učinite to što ste mi rekli, osjećate li se bolje?

Djeca bi mogla odgovoriti: 
• ‘’Da, na kratko.’’
• ‘’Ne, ne pomaže.’’
• ‘’Ne znam.’’

Vrijeme je za RAZGOVOR  
Sve vaše ideje su dobre. I ako vam pomognu da se opustite, to je odlično. Imam i ja neke ideje 
što možemo činiti kad smo pod stresom.

Prvo, možete reći meni ili nekoj drugoj odrasloj osobi kada se osjećate preplašeno. Uvijek možemo 
RAZGOVARATI, a ne samo danas dok čitamo slikovnicu. Nadam se da ćete mi reći kad se budete 
osjećali preplašeno pa ćemo skupa pronaći način da vam pomognem opustiti se. Razgovor nam 
može pomoći. ‘’Podijeliti problem znači na pola ga smanjiti.’’ Puno je načina za opuštanje. Možemo 
se baviti sportom, trčati, plesati, pjevati ili moliti.

Kada se Ario želi opustiti, diše polako i ispušta vatru. Vatra zvuči strašno, ali duboko disanje pomaže 
Ariu opustiti se. Mi možemo disati duboko i polako iz naših trbuha bez strašne vatre.

Pokušajmo zajedno. Polagano i duboko disanje 
može nam pomoći opustiti se. Polako udahnemo i 
dok dišemo u sebi brojimo 1 …2 …3 …4 …5. Onda 
zadržimo dah i brojimo 1 …2 …3. I onda polako 
izdahnemo dok u sebi brojimo 1 …2 …3 …4 …5.  
Pokušajmo zajedno. Ako želite, možete zatvoriti 
oči. Naglas ću brojati za vas dok vi brojite u sebi. 
Ponovit ćemo ovo 3 puta.
 

Spremni?

Djeca bi mogla odgovoriti: 
• ‘’Ignoriram to.’’
• ‘’Naljutim se.’’
• ‘’Otiđem se igrati.’’
• ‘’Rasplačem se.’’

PITAJMO djecu  
Kako se vi opuštate kada se osjećate preplašeno zbog koronavirusa?
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PITAJMO djecu 
Odrasli kaže: ‘’Pokušajmo se malo preplašiti da vidimo pomaže li duboko disanje. Sjetite se one 
strašne slike koronavirusa. Zamislite tu sliku i zadržite ju u svojoj glavi pa ćemo pokušati zajedno 
duboko disati.’’ Pripremite se.

Odrasli kaže: ‘’Slušajte moj glas i činite što vam kažem. Polako, dok brojim, duboko udahnite, 1 …2 
…3 …4 …5. Zadržite svoj dah, 1 …2 …3.  Polako dok odbrojavam, izdahnite 1 …2 …3 …4 …5.

Ponovimo još jednom. Polako, dok brojim, duboko udahnite 1 …2 …3 …4 …5. Zadržite svoj 
dah, 1 …2 …3.  Polako dok odbrojavam, izdahnite 1 …2 …3 …4 …5.

Ponovimo posljednji put. Polako, dok brojim, duboko udahnite 1 …2 …3 …4 …5. Zadržite svoj 
dah, 1 …2 …3.  Polako dok odbrojavam, izdahnite 1 …2 …3 …4 …5.’’
  

PITAJMO djecu  
Odrasla osoba pita: ‘’Što osjećate u svojem tijelu? Što se u vašim glavama dogodilo sa slikom 
koronavirusa?’’

Djeca bi mogla odgovoriti:
• ‘’Osjećam da je moje srce usporilo.’’
• ‘’Koronavirus je nestao.’’
• ‘’Osjećam se opušteno.’’
• ‘’Skoro sam zaspao.’’ 

Vrijeme je za RAZGOVOR  
Nastavit ćemo s čitanjem i saznati što Sara čini da se osjeća smireno i sigurno.

> Pročitajte ove stranice slikovnice Ti si moj heroj.

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


OSJEĆAJ SIGURNOSTI  
DOLAZI IZNUTRA

KAKO SE DJECA MOGU 
OSJEĆATI SIGURNO?
Zbog izazova COVID-19, sva djeca trebaju podršku. 
Osjećaj sigurnosti dolazi od odraslih poput majki, 
očeva, djedova i baka, dadilja, odgojno-obrazovnih 
djelatnika i vjerskih vođa. Mjesto na kojem djeca žive, 
količina novaca, igračaka, hrane ili odjeće koju dobivaju 
od odraslih nisu ono što djeci daje osjećaj sigurnosti.

Osjećaj sigurnosti dolazi iznutra. Iskrena suosjećajna 
podrška je ono što djeci daje osjećaj sigurnosti. Osjećaj 
sigurnosti pomoći će djeci da se nose s izazovima kojima 
su sada okružena.

RAZGOVOR S DJETETOM 
KOJE IMA PROBLEM
Odgojno-obrazovni djelatnici ili drugi odrasli koji čitaju 
priču grupi djece trebaju biti pažljivi pri razgovoru 
s pojedinačnim djetetom o njegovom specifičnom 
problemu pred svom drugom djecom.  Ako dijete 
spomene specifični osobni problem tijekom grupnog 
čitanja, najbolje je ponuditi mu razgovor nakon čitanja 
priče. Najbolje je s tim djetetom nasamo razgovarati o 
načinu na koje se ono može osjećati sigurno.

Naročito je važno slušati kada dijete kaže ‘’Nikad se 
ne osjećam sigurno’’. Možda će biti potrebno puno 
vremena da o tome pričate, shvatite zašto je to tako i 
osmislite što možete učiniti.

Neovisno o tome jeste li djetetov roditelj ili odgojno-
obrazovni djelatnik, vaša reakcija treba biti ista. Budući 
da ste usred čitanja slikovnice, najbolje je reći djetetu: 
‘’Žao mi je to čuti. Želim s tobom pričati zašto se tako 
osjećaš i što mogu učiniti da ti pomognem. Sada ćemo 
nastaviti čitati slikovnicu, a čim budemo gotovi nas dvoje 
ćemo o tome popričati.’’ Zatim, obavezno pronađite 
vremena pričati s tim djetetom o njegovim strahovima i 
pronađite način da se osjeća sigurno.

ZAGRLJAJI?
Ovisno o odnosu s djetetom, postoje različiti načini 
fizičke podrške. Roditelji ili skrbnici mogu često grliti 
dijete tijekom i nakon čitanja slikovnice kako bi mu 
pomogli da se osjeća sigurno.

U vrtiću ili školi, teško je prepoznati djetetove osjećaje 
ako nosi masku, stoga je potrebno pitati djecu kako se 
osjećaju jer se ne možemo osloniti na govor tijela.

Odgojno-obrazovni djelatnici ne mogu slobodno grliti 
djecu kao što su to do sada činili i trebaju pronaći druge 
načine iskazivanja podrške primjerene njihovoj kulturi. 
Mogu reći djeci: ‘’Pokušajte sami sebi dati zagrljaj.’’ 
Odgojno-obrazovni djelatnici mogu zagrliti sebe i 
poučiti djecu kako staviti ruke oko sebe i zagrliti sam 
sebe.  Odrasli mogu podsjetiti djecu da zagrljaj koji 
sami sebi damo kada se osjećamo preplašeni ili tužni 
uvijek može pomoći.

ARIO 

INFORMACIJE ZA ODRASLE
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  RAZGOVOR 4 

  

Vrijeme je za RAZGOVOR  
Sara i Salem razgovaraju o osjećaju sigurnosti koju im pružaju 
baka i djed.  Zbog koronavirusa svi se osjećamo  pomalo 
uplašeno. Osjećaj sigurnosti pruža nam veliko olakšanje, kao 
zagrljaj voljene osobe. I kad nas nitko ne grli, možemo sami 
sebe zagrliti ili se prisjetiti zagrljaja nekoga koga volimo. 
Mnogo toga može nam pružiti osjećaj sigurnosti. Neka djeca 
se osjećaju sigurno kad u teškim trenutcima vide osmjeh 
majke. Nekoj djeci boravak kod kuće i igranje daje osjećaj 
sigurnosti. Kad se otac pridruži u igri također može pomoći 
djeci da se osjećaju sigurno.

PITAJMO djecu 
S kime se vi osjećate sigurno i što ta osoba govori ili čini?

Djeca bi mogla odgovoriti:
• „Moj otac nema posao. Ostaje kući cijeli dan. Uvijek izgleda nesretno. Jučer smo stavili 

maske i otišli van. Trčali smo i igrali se lovice. Osjećam se sigurno kad se igram s tatom.“
• „Osjećam se sigurno kad večeram s obitelji.“
• „Osjećam se sigurno kad je moja cijela obitelj na okupu.“

KLJUČNA TEMA 4

Brinimo o sigurnosti drugih

Vrijeme je za RAZGOVOR   
Zbog koronavirusa puno brinemo o sigurnosti. Brinemo kako ostati zdravi i čuvati se od zaraze 
koronavirusom. Ario je pohvalio Sashu jer ostaje kod kuće. Njezin otac ima COVID-19, zarazan 
je i može prenijeti virus drugim osobama. Sasha živi u istoj kući gdje i njezin otac. Sashin otac 
je u samoizolaciji u svojoj sobi.  Sasha bere cvijeće u vrtu i ne osjeća se bolesno.

Ponekad ljudi mogu imati virus u sebi, biti zarazni, a osjećati se dobro. Kao pravi heroj, Sasha 
ostaje kod kuće jer možda ima virus i može zaraziti druge. Ona i njezin otac ostaju kod kuće i 
tako štite druge ljude od zaraze.

Kad ste u samoizolaciji možete se osjećati usamljeno. Postoje mnoge stvari koje Sasha može 
učiniti kako bi izmamila ocu osmijeh na lice. Nije važno koristi li Sasha invalidska kolica ili 
hoda, je li iz naše zemlje ili neke druge, svi možemo pomoći izmamiti osmijeh na lice osobama 
koje volimo. To je posebno važno kad je voljenoj osobi teško. Na primjer, Sasha može pjevati 
ispred očevog prozora.
 
 
PITAJMO djecu  
Što još Sasha može učiniti da izmami ocu osmijeh na lice dok je bolestan?
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Djeca bi mogla odgovoriti: 

• „Sasha bi mogla napraviti crteže i gurnuti ih ispod vrata očeve sobe.“
• „Sasha bi mogla staviti cvijeće na pladanj na kojem je hrana za njezina oca.“
• „Mogla bi razgovarati s ocem preko vrata.“

PITAJMO djecu  
Pretvarajmo se da smo Sashin otac. Kako otac može pokazati ili reći Sashi kako se osjeća dok 
mu ona pjeva?

Djeca odgovaraju što bi Sashin otac mogao reći:  

• „Tvoje pjevanje mi je pomoglo da se osjećam bolje.“
• „Tvoje me pjevanje usrećuje. Hvala. Volim te.“

Vrijeme je za RAZGOVOR   
Važno je osjećati se sigurno i biti blizak s ljudima za vrijeme COVID-19. Možete se osjećati 
sigurno i voljeno ako se sjetite svakog dana učiniti nešto za onoga kome je to potrebno.

> Pročitajte ovu stranicu slikovnice 
Ti si moj heroj

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


OBITELJI SE ZAJEDNO BORE  
PROTIV COVID-19

OBITELJI SU SVAKI DAN  
KOD KUĆE  
Prije COVID-19, željeli smo provoditi više vremena sa 
svojim obiteljima. U vrijeme  koronavirusa, očevi i majke 
ne moraju ići na posao, nemaju druge obaveze i djeca 
ne moraju ići u školu. Obitelji sad mogu provoditi dane 
zajedno. S COVID-19, naša želja se ostvarila i više nego 
što smo mogli zamisliti. Sada kada smo svaki dan zajedno 
kod kuće, želimo imati više mogućnosti i više toga raditi. 
Teško se naviknuti biti svaki dan kod kuće okružen obitelji. 
Ali možemo pronaći nove načine kojima ćemo uljepšati 
naš boravak kod kuće.

IZRADITE DNEVNI PLAN 
AKTIVNOSTI  

Obitelji trebaju rutinu u rasporedu buđenja, jela i odlaska 
na spavanje. Važno je da svi članovi obitelji dijele 
odgovornost oko kućanskih poslova. Moramo imati 
konkretan plan kako i gdje će djeca izvršavati školske 
obaveze i gdje će odrasli raditi od kuće. S obzirom da 
kućne aktivnosti mogu postati dosadne, trebamo imati plan 
kako se zabaviti. Sjedilački način života nije zdrav pa vježba 
i odlazak na svježi zrak trebaju biti dio plana. Međutim, kao 
što je i Sasha rekla, malo vremena nasamo i prostora za 
sebe uvijek dobro dođe.

RAZGOVARAJTE 
Kad obitelji provode duže vremena zajedno može 
doći do neslaganja i nesuglasica. Korisno je dogovoriti 
s djecom nekoliko učinkovitih načina rješavanja 
problema. Na primjer, kad se neslaganje pretvori u 
napetost i riječi i djela pogoršavaju situaciju, najbolje se 
razdvojiti. Uvijek je bolje u trenutku ljutnje izbjeći sukob 
ili izgovaranje riječi zbog kojih će nam poslije biti žao. 
U tim situacijama može pomoći odlazak u drugi prostor, 
korištenje tehnika dubokog disanja za opuštanje i 
smirivanje. Može pomoći uključivanje neke treće 
osobe u pomoć rješavanju problema. Kada se smirite, 
možete razgovarati o nastaloj situaciji tako da slušate 
jedni druge bez okrivljavanja i optuživanja. Razgovor je 
najbolji način rješavanja problema.

Dok jedan priča, drugi slušaju. Cilj je riješiti problem. 
Kompromis je zajednički način rješavanja problema, na 
taj način svaka osoba djelomično dobije ono što je željela.

ARIO 

INFORMACIJE ZA ODRASLE
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  RAZGOVOR 5

  
Vrijeme je za RAZGOVOR   
Provoditi puno vremena kod kuće s obitelji je i predivno i teško. 
Razgovarajmo o onome što nam je predivno. [Prvo odrasli govore zašto 
vole biti kod kuće sa svojom obitelji].

PITAJMO djecu   
Zašto vi volite biti kod kuće sa svojom obitelji?

Djeca bi mogla odgovoriti:

• „Volim raditi domaću zadaću s tobom. Samo smo ti i ja pa mogu sve shvatiti.“
• „Volim što je tata kod kuće i ne radi cijelo vrijeme.“
• „Volim kad svaku noć ostanemo svi dugo budni.“

KLJUČNA TEMA 5

Rješavanje problema

Vrijeme je za RAZGOVOR   
Salem i Sasha razgovaraju o obiteljskim svađama. Ponekad se obitelji svađaju kad se razljute ili 
kad su frustrirani jedni na druge. Nekad se krenu svađati kad su umorni, kad im je dosadno ili 
trebaju malo vremena nasamo. Sasha je dala dobar savjet. Rekla je da najbolji način rješavanja 
problema u njezinoj obitelji „biti posebno strpljiv, pun razumijevanja i što prije se ispričati“. 
Sviđa mi se Sashin savjet za rješavanje obiteljskih svađa.

Uvijek se osjećamo loše kad se svađamo s članovima naše obitelji. Možemo zajedno smisliti 
načine rješavanja obiteljskih svađa. Kad se osjećamo ljuto ili frustrirano, maknemo se jedni 
od drugih. Pronađemo odvojenu sobu i kažemo „Molim te, trebam prostora“ i svi to trebaju 
poštovati. Nakon deset minuta, možemo pitati jedni druge „Jesi li spreman za razgovor?“. 
Ako se članovi obitelji svađaju, najbolje je čekati dovoljno dugo da se svi smire i budu spremni 
za razgovor. Zatim osobe koje su se posvađale sjednu i razgovaraju. Dok jedan priča, drugi 
slušaju. Cilj je riješiti problem, bez okrivljavanja i optuživanja. Svaka osoba mora popustiti da 
bi se riješio problem. Ako u početku ostanemo mirni i razgovaramo, možda 
možemo i izbjeći svađu.
 

PITAJMO djecu  
Kako još možemo riješiti problem i izbjeći svađu?

Djeca bi mogla odgovoriti:

• „Sviđa mi se tvoja ideja. Nitko me ne sluša kad se naljutim. To me još  
više razljuti.“

• „Moja učiteljica treba pričati sa svima koji su se svađali, a ne samo s 
jednim djetetom.“

• „Moja me mama treba slušati kad se naljutim.“
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Vrijeme je za RAZGOVOR   
Sashin savjet možemo primijeniti u vrtiću i školi. Rekla je da je najbolji način rješavanja 
problema „biti posebno strpljiv, pun razumijevanja i što prije se ispričati“. Ponekad se 
djeca svađaju u vrtiću i školi. Najbolje je primijeniti Sashin savjet i izbjeći svađu tako 
da budemo strpljivi i imamo razumijevanja jedni za druge. Zapamtimo, važno je slušati 
onoga tko je ljut da shvatimo što ga ljuti. Ako si pogriješio, kaži: „Oprosti“. Ako je druga 
osoba neljubazna, zadirkuje te ili ometa, obrati se odrasloj osobi. Izbjegavaj svađu. Kaži 
odrasloj osobi, ona će ti pomoći riješiti problem.

> Pročitajte ovu stranicu slikovnice 
Ti si moj heroj

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


TEŽE JE OSTATI SIGURAN KAD  
ŽIVIŠ U KAMPU
 
COVID-19 nema granice. Zarazio je ljude diljem svijeta. Ario je došao u 
kamp gdje mnogi ljudi žive jedni pored drugih.

Odrasli mogu učiti djecu zašto Leila i druga djeca žive u kampovima. 
Ljudi se presele u kampove zbog opasnih situacija - kad se ljudi svađaju,  
kad nema dovoljno hrane, kad se dogodi poplava, požar ili neka druga 
nepogoda. Neki ljudi moraju otići iz svojih domova u kamp u drugu 
zemlju, dok drugi mogu živjeti u kampu u svojoj zemlji. Većina tih ljudi se 
nada povratku jednog dana u svoje domove, ali to nije uvijek moguće.

U tim kampovima, ljudi imaju veću šansu da se zaraze COVIDOM-19. 
Djeci je teško pridržavati se mjera zaštite u kampu gdje je puno ljudi i 
nema dovoljno vode i sapuna. U tim situacijama, djeca postaju heroji 
jer pronalaze kreativne načine zaštite od virusa. Oni mogu dati savjete 
drugima kako se zaštititi i ostati siguran u kampu.

SVI UČIMO ISTA 
NOVA PRAVILA
Odrasli mogu objasniti djeci 
kako izgleda život u kampu i 
zašto je tamo posebno teško 
pridržavati se svih pravila koja 
nas mogu zaštititi od COVID-19. 
Iako je Leili teže nego ostalima, 
ona daje sve od sebe i pridržava 
se svih pravila zaštite.

ARIO 

INFORMACIJE ZA ODRASLE

COVID-19 NEMA GRANICE
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  RAZGOVOR 6

KLJUČNA TEMA 6

Svi želimo biti 
zaštićeni

Vrijeme je za RAZGOVOR   
Ario je daleko odveo Saru i Salema. 
COVID-19 nema granice. Putuje po svijetu 
i zarazi ljude gdje god prođe. Putuje od 
jednog kraja svijeta do drugog, prelazi 
granice između država. Zarazi ljude koji 
žive u kući ili u kampovima, koji su bogati 
i siromašni, svih rasa, različite dobi i vjera. 
Ako pogledate sliku, možete vidjeti  Aria 
kako je sletio u kamp gdje ljudi žive blizu 
jedni drugima.

PITAJMO djecu  
Što mislite koje će izazove Leila imati u 
zaštiti od koronavirusa u kampu?

Vrijeme je za RAZGOVOR   

Živjeti u kampu je vrlo teško pa će Leili biti teže zaštititi se od koronavirusa.

Leila je postavila pitanje na koje je teško odgovoriti. Pitala je: „Mogu li ljudi umrijeti od 
koronavirusa?“ Nadam se da se nikada nećete morati nositi s boli u srcu. Hajdemo pročitati 
kako Ario odgovara na Leilino pitanje…

> Pročitajte ove stranice slikovnice Ti si moj heroj

Djeca bi mogla odgovoriti:

• „Neće imati dovoljno vode za oprati svoje ruke.“
• „Moglo bi biti teško držati fizičku distancu ako puno ljudi živi blizu.“
• „Ako joj se majka razboli, gdje će se obitelj izolirati ako svi žive u jednom šatoru?“

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


KAKO SE NOSITI SA 
SLOMLJENIM SRCEM? 

ODRASLI MOGU PRIPREMITI 
DJECU NA GUBITAK
Ovo je najizazovniji RAZGOVOR. Odrasli imaju 
odgovornost zaštititi djecu, brinuti o njihovoj sigurnost 
i štititi ih od boli u srcu najbolje što mogu. Nažalost, to 
nije uvijek moguće. Životna stvarnost je drugačija, tjera 
nas da pripremimo i naučimo djecu kako živjeti s boli u 
srcu. Ako preskočite ovaj RAZGOVOR djeca će ostati 
nepripremljena i sama. Naša uloga je voditi djecu sigurno 
kroz stvarnost.

 „MOGU LI LJUDI UMRIJETI OD 
KORONAVIRUSA?“ PITA LEILA
Težak odgovor na Leilino pitanje: „Mogu li ljudi umrijeti 
od koronavirusa?“ jest: „DA“.  Odrasli bi uvijek trebali biti 
iskreni kako bi djeca stekla povjerenje u njih. Koliko god 
bilo teško, odrasli trebaju razgovarati s djecom o životu 
i smrti. Neki ljudi smatraju da vjera i duhovnost  mogu 
pomoći djeci da se suoče sa smrću. U Vaš RAZGOVOR 
možete uključiti ono što je najvažnije za vašu tradiciju, 
kulturu i vjeru.

ARIO 

INFORMACIJE ZA ODRASLE
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  RAZGOVOR 7

KLJUČNA TEMA 7

Živjeti s boli u srcu

Vrijeme je za RAZGOVOR   
Leila je postavila pitanje na koje je teško dati odgovor. Pitala je: „Umiru li ljudi od koronavirusa“? 
Ario je odgovorio na Leilino pitanje: „Neki ljudi se uopće ne osjećaju bolesnima, a neki ljudi 
mogu biti vrlo bolesni i umrijeti.“

Želim da se u vašem životu nikad ne pojavi bol u srcu. Ja, obitelj i svi koji vas vole, učinit ćemo 
sve što možemo da vas zaštitimo. Nažalost, smrt je dio života i utječe na sve nas. Ne mogu vas 
zaštititi od iskustva smrti. To je jedna od stvarnosti naših života koja nam uzrokuje bol u srcu. U 
našim životima se događaju mnogi preokreti i ovdje sam da vam pomognem nositi se s njima.

Istina je, neki ljudi umiru od COVID-19. Većinom su to stariji ljudi ili ljudi koji već imaju druge 
zdravstvene probleme. Moramo biti dodatno oprezni da zaštitimo te ljude od zaraze. Ponekad, 
majke, očevi, braća i sestre, čak i djeca umiru od COVID-19. To se ne događa često, ali može se 
dogoditi. I kad smo oprezni, ponekad se ljudi svejedno razbole i umru. Za to nikoga ne možemo 
kriviti. To nije ničija krivnja. Ljudi koje volimo umiru i to je nešto što ćemo svi doživjeti u nekom 
periodu naših života.

Kad netko umre, pomaže razgovarati o našim osjećajima s ljudima koji nas vole. Možemo grliti 
jedni druge. Možemo pričati o uspomenama koje imamo s osobama koje su umrle. Kad ljudi 
umru, nedostaju nam.  Pričanjem o zajedničkim sretnim trenutcima, prisjećamo se tih osoba i 
čuvamo ih u našim srcima.

Sada ćemo naučiti nositi se s osjećajima tuge, straha i nesigurnosti kao što je to predložio Ario 
Sari, Salemu i Leili. Ario je predložio da zamislite u svojoj glavi izgled, osjećaj i miris mjesta 
gdje ste se nekad osjećali sretno. Može pomoći ako sa sobom na to mjesto povedete nekoga. 
Taj netko može biti bilo tko koga vi odaberete. Razmislite koga želite povesti sa sobom. Dok 
zamišljate, nekoliko puta duboko udahnite.

Ovo nam može pomoći kad se osjećamo tužno ili anksiozno. Upravo sad, uživamo u priči i 
osjećamo se dobro. 

Dopustite mi da vas podsjetim na strašni koronavirus. On nas sve pomalo plaši.
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Vrijeme je za RAZGOVOR   
Sad ćemo pokušati upravljati našim anksioznim osjećajima. Molim vas, zatvorite oči. Počnimo s 
dubokim disanjem.

Polako, dok brojim, duboko udahnite, 1...2...3...4...5.  Zadržite svoj dah, 1...2...3... Polako, dok 
odbrojavam, izdahnite, 1...2...3...4...5.

Prisjetite se vremena kad ste se osjećali sigurno. Zamislite u glavi sliku kako je to mjesto izgledalo, 
kako ste se osjećali tamo i kako je mirisalo. Sada, zamislite da dovodite nekoga sa sobom na to 
sigurno mjesto. Dopustite si da se osjećate sigurno. Zamislite trenutke na tom mjestu s osobom 
koju ste poveli. Zamislite da se jedno drugome smiješite.

Polako, dok brojim, duboko udahnite, 1...2...3...4...5. Zadržite dah, 1...2...3... Polako, dok brojim, 
izdahnite, 1...2...3...4...5.

Zapamtite, tu sam da vam pomognem da se osjećate sigurno. Kad god se osjećate nesretno, 
uplašeno ili zbunjeno, sjetite se da uvijek možemo RAZGOVARATI.

Otvorimo svoje oči. Prestanimo zamišljati i vratimo se jedni drugima i Leili, Sari, Salemu i Ariu. 
U našoj priči, Ario priča Leili tko sve brine o njoj, Sari i Salemu. Pročitajmo što Leila odgovara.

> Pročitajte ovu stranicu slikovnice Ti si moj heroj

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


KADA JE SIGURNO DRUŽITI SE  
S NEKIM TKO JE BIO ZARAŽEN?

POVRATAK NAKON COVID-19
Neki ljudi se razbole od koronavirusa, većina njih 
ozdravi. Kad ozdrave više nisu zarazni i nisu opasni za 
druge. Trebali bismo biti sretni kad ih vidimo i opet 
zajedno jesti, družiti se i igrati kao i prije nego što su 
se razboljeli. Zašto to nije uvijek tako? Zašto su neki 
ljudi koji su imali koronavirus odbačeni od prijatelja, 
obitelji i društva?

ZNANOST JE SNAŽNIJA  
OD STRAHA
Iako osoba koja je preboljela koronavirus više nije 
zarazna, mnogi ljudi ne žele riskirati i drže distancu. Zbog 
toga se osjećaju odbačenima od drugih. Neki ljudi koji 
se razbole od COVID-19 to prikrivaju i nastavljaju raditi, 
ići u školu i družiti se. Neki ljudi zbog financijske situacije 
nastavljaju raditi iako znaju da su bolesni.

Samoizolacija pomaže u sprječavanju širenja virusa. 
Djeca mogu biti heroji i odgovorni građani ako 
odraslima kažu kad su bolesni. Tako će dobiti i njegu 
koja im je potrebna. Djeca mogu iskazati ljubav i brigu 
drugim osobama i dok drže sigurnu fizičku distancu. 
Kad prijatelji i članovi obitelji ozdrave, djeca ih mogu 
prihvatiti natrag u svoj svakodnevni život.

ARIO 

INFORMACIJE ZA ODRASLE
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   RAZGOVOR 8

KLJUČNA TEMA 8

Budimo odgovorni 
građani svijeta

Vrijeme je za RAZGOVOR   
Dok Sara, Salem i Leila putuju po svijetu s Ariom, osjećaju se sigurno i voljeno. Na idućem 
mjestu, Ario ih upoznaje s Kim koja im objašnjava kako se osjećala kad je bila bolesna.

PITAJMO djecu  
Vaša prva misao može biti: „Drago nam je da nismo bili tamo kad se Kim razboljela. Zašto 
biste to pomislili?“

Djeca bi mogla odgovoriti:

• „Koronavirus može prijeći s Kim na nas. Ne želimo biti bolesni i umrijeti.“
• „I meni je drago da nisam bio tamo.“
• „Nitko ne želi biti blizu nekoga tko je imao COVID-19.“

Djeca bi mogla odgovoriti: 

• „Možemo im dati do znanja da ih nećemo odbaciti.“
• „Možemo im ponuditi pomoć,  na primjer kupovanje hrane dok su bolesni.“

Vrijeme je za RAZGOVOR   
Znamo da se koronavirus vješto prikriva. Ne vidimo ga dok s lakoćom prelazi s jedne osobe 
na drugu. Ovaj virus ne zahvaća sve ljude na jednaki način. Neki se razbole jako, a neki manje. 
Ponekad, ne možemo znati ima li netko virus u sebi. Ne priznaju svi drugima kad se razbole 
– drže to u tajnosti. Možda se boje biti odbačeni pa bolest drže u tajnosti jer ne žele izgubiti 
svoje prijatelje. Da bismo se svi zaštitili od koronavirusa, važno je istog trena kad se razbolimo 
reći: „Osjećam se bolesno. Trebam pomoć“

PITAJMO djecu  
Kako možete ohrabriti druge da vam kažu kad se razbole od koronavirusa?

Vrijeme je za RAZGOVOR   
Veliko je olakšanje što koronavirus ne ostaje zauvijek u tijelu osobe. Kad ljudi više nisu zarazni, 
ne moramo se brinuti da će nam prenijeti virus. Oni su ostali isti  kao i prije zaraze virusom. 
Nije opasno razgovarati, igrati se i družiti s njima. Ljudi će bez straha reći: „Bolestan sam.“ ako 
znaju da će dobiti našu podršku. Na mnogo načina možemo pomoći i pružiti podršku osobama 
koje su se razboljele. Odrasli mogu pomoći  dostavljanjem hrane, lijekova i obavljanjem drugih 
obaveza. Odrasli i djeca mogu ih nazvati i reći da brinu i misle na njih. Djeca mogu oponašati 
Leilu i pjevati ispred prozora osobe koja se razboljela. Najvažnije  je zapamtiti brinuti o onima 
koji su bolesni – posebno ako su stariji ili sami.
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Djeca bi mogla reći:

• „Pokazali su djeci diljem svijeta kako mogu biti sigurni i zaštititi se od koronavirusa.“

Vrijeme je za RAZGOVOR   
Ario i Sara su heroji jer su putovali svijetom sve dok nisu bili sigurni da se sva djeca znaju zaštiti 
od zaraze koronavirusom.

PITAJMO djecu  
Što su sva djeca naučila? Kako se mogu zaštititi?

Djeca bi mogla reći:

• „Prati svoje ruke sapunom i vodom.“
• „Ostati kod kuće.“
• „Ako se idem igrati van, ne diram svoje oči ili nos dok ne operem ruke.“
• „Kad sam vani trebao bih nositi masku.“

Vrijeme je za RAZGOVOR   
Vratimo se našoj priči – skoro smo pri kraju. Sara se vratila u krevet. Njezino putovanje po 
svijetu je završilo. Na početku svog putovanja, Sara je bila uplašena i osjećala se kao da je 
koronavirus izmijenio njezin život. Željela je postati heroj, zaštititi se i pomoći djeci diljem 
svijeta. Nije znala kako to učiniti. Na rastanku, Sara je rekla Ariu: „Ti si moj heroj.“ Zamislite 
kako joj se Ario smiješi dok joj govori: „I ti si moj heroj, Saro.“

PITAJMO djecu  
Zbog čega su Ario i Sara heroji?
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Vrijeme je za RAZGOVOR    
Važno je zapamtiti i ova pravila: 

• Perite svoje ruke sapunom i vodom više puta dnevno.
• Ne dirajte oči i nos dok ne operete ruke.
• Ostanite kod kuće ili blizu kuće ako se idete igrati van.
• Izbjegavajte gužve.
• Nosite masku izvan kuće.
• Kad ste izvan kuće, držite sigurnu fizičku distancu.
• Kad se vratite u vrtić ili školu, pridržavajte se pravila vrtića ili škole kako bi bili zaštićeni.

Ako se zarazite koronavirusom ili imate simptome, budite heroji i budite odgovorni. 
Odmah recite bliskim osobama kako biste ih zaštitili od zaraze. Ponudite pomoć onome 
tko je bolestan. Na kraju, kad osoba koja je bila zaražena ozdravi, budite uz nju kao što ste 
bili prije nego se razboljela.

PITAJMO djecu 
Imate li pitanja o onome što smo dosad čitali ili pričali?

Vrijeme je za RAZGOVOR  
Ako se udružimo, možemo čuvati jedni druge i tako biti svi zaštićeni. Vratimo se Sari. Ona 
je sada u svom krevetu…

> Pročitajte ovu stranicu slikovnice Ti si moj heroj

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


TI SI HEROJ!
HVALA VAM!
Došli smo do kraja slikovnice. Djeci ste dali puno važnih 
informacija o brizi za sebe i druge u zaštiti od koronavirusa.

Možete biti ponosni jer vaša djeca sada mogu biti 
HEROJI i pomoći zaštiti druge.

Molimo vas, nastavite razgovarati s djecom o poukama 
koje ste naučili u ovoj slikovnici.

ARIO 

INFORMACIJE ZA ODRASLE
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  RAZGOVOR 9

KLJUČNA TEMA 9

Ti si moj heroj

Vrijeme je za RAZGOVOR   
Volim ovu zadnju sliku u slikovnici gdje se Sara i njezina 
majka smiju i grle. Na početku slikovnice, Sara je bila 
nesretna. Sara se sada smije. Razgovara s majkom i priča 
joj o svojim avanturama diljem svijeta. Sarina majka kaže: 
„Ti si moj najveći heroj.“ Sarin osmijeh to potvrđuje. Sara 
se osjeća snažno kao heroj jer zna kako se zaštititi od 
koronavirusa i osjeća da može pomoći drugima.  

PITAJMO djecu  
Možete li ispričati svoje priče kad ste vi bili heroji jer ste  
štitili sebe ili druge od zaraze koronavirusom?

Djeca bi mogla odgovoriti:

• „Baka je otišla u dućan. Vidio sam da je zaboravila masku i otrčao sam brzo kući po nju.“
• „Moj otac je bio bolestan od koronavirusa. Mlađi brat se pokušavao ušuljati u njegovu 

sobu kako bi se zajedno igrali. Odveo sam brata do prozora tatine sobe i pravili smo mu 
smiješne izraze lica.“

Vrijeme je za RAZGOVOR   
Ovo su izvrsne priče koje pokazuju da ste puno naučili. Sad znate kako biti heroj i zaštititi svoje 
prijatelje i obitelji. 

TI si moj heroj!

> Pročitajte ovu stranicu slikovnice Ti si moj heroj
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- Ti si moj heroj, kako djeca mogu pomoći u borbi protiv koronavirusa! slikovnica dostupna na 
više od 135 svjetskih jezika: 
 
https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you

- Multimedijske adaptacije i projekti iz različitih zemalja vezani uz slikovnicu Ti si moj heroj, 
kako djeca mogu pomoći u borbi protiv koronavirusa!:

https://interagencystandingcommittee.org/adaptations-my-hero-is-you 

- Animirani video izrađen na temelju slikovnice Ti si moj heroj, kako djeca mogu pomoći u 
borbi protiv koronavirusa! 

https://www.youtube.com/watch?v=FdO7MHlCkys

 
Dodatne sadržaje vezane uz slikovnicu Ti si moj heroj  
možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Ovaj prekrasni kratki animirani film 
prikazuje priču o Sari. Možete ga gledati 
s djecom i poslije o njemu razgovarati. 
Možete pitati djecu: „Što vam se svidjelo 
na videu?, „Što ste naučili iz videa?“.

Ovaj prijevod / adaptaciju nije kreirala Inter-Agency Standing Committee (IASC). IASC nije odgovoran 
za sadržaj ni za ispravnost prijevoda. Originalna verzija na engleskom jeziku ‘’Inter-Agency Standing 
Committee: Actions for Heroes, a Guide for heart-to-heart chats with children to accompany reading of 
My Hero is You’’ jedino je obvezujuće i autentično izdanje.

Prijevod na hrvatski jezik:
Josipa Kuretić, mag. psych.
Natali Protulipac, mag. paed.

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

