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Nazywam się Róza i mam 5 lat. Mieszkam razem z rodzicami. Nie mam
brata ani siostry. Mam zato kota o imieniu Boni. Bawię się z nim rzucając mu
kłębek wełny. Boni zabawnie skacze na niego i turla po podłodze.

Bardzo tez lubię chodzic do mojego przedszkola. Najbardziej lubię zabawy
zpaniąJasią i innymi dzięćmi.

Pewnego dnia tatuś, zamiast zawieźc mnie do przedszkola, pojechał do
!ękarza. ŻIe się czuł i bardzo kaszlń. Słyszałam jak mama powiedziała do taty:
- ,,Jesteś rozpalony".

Brzmiało to dość dziwnie, bo przeciężnic się na nim nie paliło i mama nie
polewała go wodą. Potem wytłumaczyła mi, że jego czoło, policzki i ręce były
bardzo ciepłe.

Kiedy tatuś wrócił wreszcie do domu od lekarza, powiedziń do mamusi:
- ,,Pan doktor wyglądał jak ufoludek. Był bardzo śmiesmie ubrany i trochę
przypominał hutnika?'.

Pomyślałam, że chyba jednak nie był ulekarzatylko u górnika, bo podobno
kopał tatusiowi w nosie jakimś patykiem. Tatuś mówił, żę nie było to miłe. Ale
kiedy zobaczył moją smutną minę, przytulił mnie i powie dziń:
- ,,Nie martw się. To nie był patyk, tylko magiczna pałeczka, która pomoze
lekarzowi zbadać, co tatusiowi właściwie dolega".

No a potem tatuś się bardzo zmięnił. Stracił apetyt, nie chciał się ze mną
bawić i rzadko się uśmiechał. Mamusia powiedziała, że zaatakował nas wirus!

Nie chciałam w to wszystko uwierzyć, bo oprócz Boniego - mojego kota,
mamy, taty i mnie nikogo innego w domu nie widziałam. Byłam trochę ńa na
rodziców. Nie rozumińam dlaczęgo mnie oszukują. Zabronlli mi chodzić do
przedszkola. Nie mogłam wychodzió na podwórko, a mamusia nie chodziła do
pracy.

Mijały dni, a ja ciągle byłam smutna i nieszczęśliwa. Mamusia bardzo
martwiła się o tatusia. Nie mógł jeść tego, na co miał ochotę, bo mówił, że przez
tego wirusa nawet nie czuje smaku ani zapachu.

Tatuś nie miał siĘ bawić się ze mną i z Bonim, ani rysować. Nie było też
mowy o wspólnych spacerach. Musieliśmy wszyscy podporządkowac się nowym
zasadom, które byĘ pełne ograniczeń.

Nawet babcia z dziadkiem nie mogli nas odwiedzać, tylko przychodzili pod
okna naszego domu i wesoło machali do nas rękami. To nasze nowe życie
z niewidzialnym wirusem było bardzo nieprzyjemne i napełniało mnie strachem.
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Pewnej nocy gdy spałam w swoim pokoiku, usĘszałam nieznany głos:
- ,,,RóĘczko, Rożyczko obudź się". Bardzo się zdziwiłam kto mnie woła.
- ,,Jestem niewidzialną wróżką, która sprawi, ze wkrótce znikną wszystkie twoje
zmartw tęnia i będziesz mogła wrócić do ukochanego przedszkola" .

Byłam tak szczęśliwa, że ztego szczęścia po prostu się obudziłam i znów
zmartwiłam, bo okazało się, że to był tylko sen. Jednak po chwili przyszli do
mnie rodzicę i powiedzieli, żę jutro mogę wrócić do przedszkola. Ten
niewidzialny wirus, juz się od nas wyprowadził. Niewiele z tego rozumiałam, ale
byłam szczęśIiwa. Znowu będę mogła bawić się z panią Jasią i dzięćmi z mojej
grupy.

Niestety w przedszkolu nie było ani pani Jasi, ani wszystkich dzięci zmojej
grupy. Nie było mojego ulubionego, mięciutkiego dywanu, fotelika, książeczek,
puzzIi, lalek ani pluszowych zabawek. Jakiś chłopczyk powiedzi ał, że panią Jasię
zaatakował wirus i to w koronie. Miałam juz dosyć tych bajek o niewidzialnych
wirusach i to jeszcre w koronie. Bo co to za wirus i korona jak i tak ich nie
widać.

Cięzko mi było wytrzymać w przedszkolu z tym rozwrzęszczanym
chłopcem. Jacek, bo tak miał na imię, caĘ dzień biegał i zaczepiał inne dzieci.
Stukał w stół i inne meble. CiągŃ mnie za włosy. Czasem chował kredki albo
zabierał zabawki.

Ale najgorsze było to, że przęzywał mnie ,,Wirus - świrus". To wszystko
robił tak ostroznie, żeby pani Helenka, która zastępowała panią Jasię niczego nie
zauważńa.

Dni mijały, a pani Jasia nie wracała. Jacek siedział póhora metra ode mnie,
ale jak co dzień zabierał mi zabawki i przezywał. Nie wytrzymałam, rozpłakńam
się. Pani Helenka podeszła do mnie zatroskana, nachyliła się i cicho zapytała;
- ,,Co się stało? Zle się czujesz? Zawszejesteś taka pogodna".

Powiedzińamjej wszystko: o tym jaki Jacek jest nieuprzejmy, ze mówi na
mnie ,,Świrus" i, że jest mi smutno, że wszyscy tak mnie okłamują i mówią
o jakimś wirusie w koronie, którego nawet nie widać.

Pani Helenka wzięła Jacka na rozmowę (zrobiła przy tym bardzo poważną
minę). Potem popatrzyła na mnie i powiedzińa do nas tajemniczym głosem:
- ,,Proszę, usiądźcie na macie. Opowiem wam całą prawdę o tym wirusie,
a właściwie o koronawirusie".
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Mówiła, żę to taka choroba, która atakuje wszystkich bez wyjątku,
a najbardziej babcię i dziadków. Wtedy zrozumińam, dlaczego babcia
z dziadkiem nie mogli nas odwiedzaó, kiedy byliśmy zamknięci w domu razęm
z tym wirusem, który siedział w tatusiu . Później pani Helenka pokazała nam jak
możnaztymwirusem walczyć. Ten wirus bardzo nie lubi mydła, dlatego musimy
dokładnie myć ręce, zachowywać odpowiednią odległość i nosić maseczki. Jeśli
nie będziemy tego przestrzegać to wirus będzie się panoszył i sprawi, ze wielu
Iudzi zachoĄe i nawet może umrzęć. Nagle Jacek posmutni Ń i rozpłakał się.

- ,,Przepraszam" - powiedział. - ,,Nie wiedziałęm, że bardzo krzywdzę Rózę. Nie
chciałem jej dokuczac. Myślałem, żę ona tęż ma tego świrusa, co jej tato i pani
Jasia. Nie myślałem, że on j est taki niebe zpieczny . Juz nie będę j ej dokuczał".

Od tego czasu w naszym przedszkolu wszystko się zmieniło. Jacek był
bardzo grzęczny i już nikomu nie dokuczń, Został dyzurnym w łazięncę
i przypominał wszystkim o dokładnym myciu i wycieraniu rąk.

Pani Jasia wkrótce do nas wróciła, a my. chociaż nie miała korony na
głowie ani żadnęgo wirusa zkoroną, nazwałyśmy ją naszą królową

Nasze przedszkolne królestwo jest bezpieczne, bo wiemy jak walczyć
z tym niewidzialnym wirusem. Myjemy często ręce, zachowujemy między sobą
odstęp i pamiętamy o maseczkach! Tylko wtedy, gdy wszyscy będziemy tak
robió, uda nam się wygrać z niewidzialnym wirusem.
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