Martie, 2020

Hei, tu! Da, exact, tu!
Când citești scrisoarea asta, cu siguranță te gândești
că sunt din nou într-o călătorie în jurul lumii.
În mod normal chiar aș fi fost plecat. Doar că
momentan sunt acasă, cu Sofia mea, cea mai
bună prietenă din lume! Ca toți ceilalți copii în această
perioadă, nici ea nu mai poate să meargă la școală.
Nici Lena, sora ei mai mică, nu se mai duce la grădiniță. Dar de ce se întâmplă asta?
Ei bine, adulții vorbesc foarte mult despre ceva care se numește Coronavirus.
Și la tine acasă se vorbește despre asta?
Virusul ăsta este foarte micuț, atât de micuț, încât nu se poate observa decât la microscop.
Dar este foarte periculos!

Dar să ne întoarcem la acest oribil Coronavirus
. Ja aminte ce-ți spun, este mult mai rău
decât îți poți imagina! Se poate transmite extrem de ușor printre oameni, de la unul la altul,
când se îmbrățișează, când își dau mâna sau de la un pupic. Chiar și când strănută sau tușesc.
Pe mama ta și pe tatăl tău
bineînțeles că poți să-i îmbrățișezi, atât timp cât sunt sănătoși.
Acum trebuie să stăm cât mai mult cu putință acasă și mai ales să păstrăm distanța față
de toți ceilalți. Cât de mare să fie distanța? Fă doi pași uriași, și așa afli cât de mare trebuie
să fie. Și tu vrei să nu ajungă la tine virusul ăsta rău? Poți să faci asta! O să scapi de el de
fiecare dată când te speli temeinic cu săpun pe mâini. Așadar, fugi la chiuvetă! Cât de des poți,
în fiecare zi. Și mai poți să faci ceva ca să-i vii de hac acestui virus: să strănuți sau să tușești
întotdeauna în pliul cotului. O să reușești, sunt convins de asta!
OK, la un moment dat toate astea nu-ți mai fac plăcere. Dar, de exemplu, mama Sofiei s-a
gândit la ceva! În fiecare dimineață, Sofia și frații ei decupează și pictează o medalie pentru
merite deosebite. Dacă pe parcursul zilei și-au îndeplinit misiunile, ca niște eroi, seara fiecare
primește o medalie. Sofia o agață mereu deasupra patului ei. Oare peretele o să fie plin de
medalii, până când trece oribilul ăsta de Coronavirus? Ai și tu loc pe peretele din spatele patului
tău? Atunci poți să găsești medalii pe care să le decupezi și să le pictezi așa cum dorești pe
pagina de Facebook a editurii Didactica Publishing House și pe site-ul w w w .e ditur adph .ro
Ai mare grijă de tine, asta îți dorește al tău
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La început, m-am gândit, pfu, am văzut deja o grămadă de animale sălbatice la viața mea.
Îți mai aduci aminte, la Roma? Acolo m-a fugărit o bestie de pisică romană! Și nici măcar
nu semăn cu un șoricel gri, nu-i așa?

Activități pline
de imaginație și
distracție îți dorește
al tău!
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