
 NOSZĘ  MASECZKĘ, 

BO  DBAM  O  ZDROWIE  SWOJE  I  MOICH  NAJBLIŻSZYCH - 

scenki dramowe. 

W przestrzeni medialnej pojawiło się wiele porad w jaki sposób zorganizować zasłanianie twarzy  

w przestrzeni publicznej przez dziecko, tak aby nie było niewygodną, niemiłą koniecznością. Część  

z nich dotyczy sposobu przygotowania maseczki: 

- maseczka powinna być wykonana z naturalnego, przyjemnego w dotyku, a jednocześnie 

spełniającego normy ochronne materiału (np. wkładka w kieszonce) 

- musi być dopasowana rozmiarem do twarzy dziecka – opadanie, uwieranie, ucisk mogą 

spowodować rozdrażnienie i zachowania opozycyjne 

- ważny jest kolor i wzór tkaniny, z której uszyta jest maseczka – dziecko będzie pozytywnie 

reagować na np. postacie z ulubionej bajki (możemy doszyć/tymczasowo dokleić taśmą dwustronną 

wybrany przez dziecko element) 

- zapach maseczki, który jest wyczuwalny podczas jej noszenia nie może być zbyt intensywny  

i powinien budzić u dziecka znajome skojarzenia (znany proszek, dobrze wypłukana                                                                  

i wywietrzona). 

Mimo spełnienia tych warunków może okazać się, że założenie maseczki stanowi dla naszej 

pociechy duży stres. 

Jak przełamać pojawiający się opór przed noszeniem maseczki u naszych dzieci, dla których ten 

obowiązek jest nowy (jeżeli już, kojarzy się raczej z zanieczyszczeniem powietrza – tematyką 

poruszaną podczas zajęć o ekologii), dziwny (bo przecież wirusa nie widać), niezrozumiały? 

Nie możemy robić nic na siłę. Noszenie maseczki ma zapewnić bezpieczeństwo i komfort 

psychiczny, dlatego dziecko nie może czuć presji ani zagrożenia. 

Należy rozmawiać o obecnej sytuacji w sposób dla dziecka zrozumiały, bez wzbudzania 

niepotrzebnego lęku. Należy zwrócić uwagę na fakt, że dyscyplina w realizacji nakazów wszystkich 

osób, z którymi mamy kontakt  pomoże w zachowaniu zdrowia całej rodziny. 

Dobrze poćwiczyć krótkotrwałe noszenie maseczki w domu – dziecko oswoi się z doznaniami 

dotykowymi, które temu towarzyszą. Wskazane jest, aby nauczyć najmłodszych zakładać maseczki 

samodzielnie, przed lustrem, tak by mogły same kontrolować czynności i komfort przylegania tej 

osłony do twarzy. Nagradzanie dziecka pozytywnymi komentarzami dotyczącymi zabezpieczenia 

zdrowia i wyglądu wzmocni motywację do dbania o zdrowie. 

Obserwacja przez okno poruszających się po dworze sąsiadów, rozpoznawanie osób mimo 

zasłoniętej twarzy po sposobie poruszania się, ubraniu, itd. utrwali przekonanie, że zabezpieczanie 

twarzy jest konieczną normą stosowaną przez wszystkich.  

Można uszyć maseczkę dla ulubionej lalki, misia czy innej zabawki, którą bawi się dziecko. 



Obecność tej zasłony na twarz stanie się częścią codziennego życia. 

 

Dobrą metodą wdrożenia dziecka do noszenia maseczki może być udział w scenkach dramowych, 

podczas których nasze pociechy wcielają się w powierzone im role, odgrywają dialogi realizując  

w ten sposób naturalną skłonność do naśladowania i zabawy, a jednocześnie nieświadomie 

przyswajają sobie korzystne normy, identyfikują się z nimi i zaczynają stosować w codziennym 

postepowaniu. 

Oto propozycja scenek dramowych dla rodziców i dzieci do odegrania w domu,  związanych  

z omawianym problemem. 

1. Spotkanie z wiruskiem 

postacie: wirusek (np. pacynka z papieru, skarpety, itp.), dziecko albo dorosły 

I wersja – Wirusek spotyka człowieka bez maseczki 

Przy okazji możemy zapoznać dziecko z krótką definicją - Wirusy (łac. virus – trucizna, jad) – 

złożone cząstki organiczne, nie są zdolne do samodzielnego rozmnażania się - rozmnażają się 

wewnątrz komórek gospodarza. Wirusy wywołują wiele infekcji, najczęściej są to infekcje dróg 

oddechowych. Są tak małe, że do momentu wynalezienia mikroskopu elektronowego, nie można 

było ich w żaden sposób zobrazować ani obejrzeć. Obecnie nie ma szczepionki zapobiegającej 

zachorowaniu. Najlepszym sposobem uniknięcia zachorowania jest unikanie kontaktu z wirusem. 

 

Wirusek  spotyka dziecko. Cieszy się (emocje wyraża także za pomocą gestów, np. skacze) widząc, 

że dziecko  nie ma żadnego zabezpieczenia i swobodnie może się dostać do jego nosa albo ust. 

Wie, że jest mały i nikt go nie widzi. Jest zmęczony podróżą i nie miałby już siły szukać nowego 

„Gospodarza”. Jest negatywną postacią – wie, że spowoduje chorobę, ale wcale się tym nie martwi. 

Nagle zauważa maseczkę na stole i zastanawia się co to za przedmiot, do czego może służyć 

(można improwizować co myśl sobie wirus). Potem zaczyna wyliczankę: czy wejść przez „nos” czy 

„usta” - „Nosek – raz, usta – dwa, kto jest mądry tak jak ja?”  i wtedy …....... 

 

II wersja – Wirusek spotyka człowieka w maseczce 

Dziecko zakłada maseczkę na twarz – dokładnie dopasowuje ją do twarzy. Wirusek stara się 

sforsować przeszkodę, siłuje się, ale nie daje rady i jest bardzo zły (emocje wyraża także za pomocą 

gestów, np. tupie), próbuje z wszystkich stron, w końcu opada z sił, kładzie się na podłodze, 

przestaje być aktywny. Dziecko bawi się doskonale, śmieje się, jest zdrowe! 

 

Miłej zabawy i świetnych pomysłów na inne scenki dramowe! 

                                                                           Wychowawca świetlicy  Beata Nazorek 


