W marcu 2020 roku

Cześć!
Czytając ten list, zapewne myślisz,
że udałem się w swoją kolejną podróż
po świecie.

µ

Zwykle tak właśnie jest, ale tym razem
jestem w domu u mojej najukochańszej Zosi.
Ona, podobnie jak wszystkie inne dzieci, nie
może w tej chwili chodzić do szkoły. A jej młodsza siostra Lena nie może
pójść do przedszkola. Zastanawiasz się, dlaczego?
Hm… dorośli cały czas bardzo dużo mówią o czymś, co nazywają
koronawirusem. Czy u ciebie w domu też?
Taki wirus jest bardzo, bardzo malutki, jest tak mały, że można go
zobaczyć tylko pod mikroskopem.
jednak naprawdę groźnie!

˜

A le w ró ć my do t e go gł up i e g o korona w irus a °. Mówię Ci, on jest
gorszy, niż możesz sobie wyobrazić. A to dlatego, że można go bez trudu
przenieść na innych ludzi, obejmując się, dając buziaka lub podając rękę.
Albo gdy się kichnie lub kaszlnie w pobliżu. Oczywiście do mamy lub taty
jeśli są zdrowi.
możesz się przytulić

Ø

Teraz musimy pozostać w domach i koniecznie zachować odstęp od wszystkich
innych ludzi. Jak daleki? Zrób cztery duże kroki – taka odległość jest
dobra. Chciałbyś przechytrzyć tego wrednego wirusa? To możliwe! Robisz to
za każdym razem, myjąc długo ręce mydłem. Ruszaj więc do umywalki i myj
ręce po kilka razy dziennie! I jeszcze jedno możesz zrobić, aby przegonić
wirusa: zawsze kichać lub kaszleć w łokieć. Dasz radę – jestem tego pewien!
Ok., po jakimś czasie wszystko naprawdę przestaje bawić. Mama Zosi wpadła
jednak na pewien fajny pomysł! Każdego ranka Zosia i jej rodzeństwo
wycinają i malują medale za odwagę. Jeśli w ciągu dnia uda im się walczyć
z wirusem, wieczorem otrzymują swoje medale. Zosia wiesza je zawsze nad
swoim łóżkiem. Czy jej ściana musi się cała zapełnić medalami, aby ten głupi
koronawirus w końcu zniknął? Masz miejsce na ścianie za twoim łóżkiem?
Jeśli tak, to na fanpage`u Wydawnictwa Mamika znajdziesz medale do
wydrukowania, które możesz wyciąć, pomalować i powiesić nad łóżkiem.
Uważaj na siebie, życzy Ci tego Twój
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Najpierw myślałem, ech…, przecież ja widziałem już nawet dzikie zwierzęta.
Pamiętasz to, jak kiedyś w Rzymie goniła mnie prawdziwa kocia bestia?
A przecież ja nie wyglądam wcale jak szara myszka, prawda?

Dobrej zabawy
przy rysowaniu
życzy
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