
Motivace dětí k nošení roušky 

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli, že Vám 

pomůžeme s motivací Vašich dětí k nošení roušky. 

Níže uvedené aktivity Vám tak mohou sloužit k vysvětlení aktuální 

situace a přesvědčení dětí k nošení roušky, jako ochrany. 

 

 

 

 



Básnička rouška: 

Dvě gumičky za má ouška, 

nosík teď mi schová rouška. 

Mám zakrytou i pusinku, 

stále vidím maminku. 

Smějí se jí očka, 

v roušce je teď kočka! 

Když kráčíme společně, 

můžeme dýchat bezpečně. 

Nosík vždy schovaný mám, 

očkama se usmívám! 

Poslyšte, dospělí i děti! 

Roušky teďka letí! 

Děláme to pro babičku, 

pro dědečka i tetičku. 

Jeden druhého ochráníme a brzy se snad uvidíme! 

 

Písnička:  

Culinka - Bacil 

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=iRy1QQPxrJY 

Henrieta Richterová – Bacil 

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=nv3JCEvvgSs 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iRy1QQPxrJY
https://www.youtube.com/watch?v=nv3JCEvvgSs


Pohádka o drakovi Koroňákovi : 

Byl jednou jeden drak, jmenoval se Koroňák, byl moc nemocný a zlý. 

A tak na všechny lidi okolo sebe prskal a kašlal, chtěl, aby byli nemocní i 

ostatní, až tak moc byl zlý. Kvůli němu bylo hodně nemocných lidí i dětí. 

Všichni museli být kvůli nemoci doma, nemohli ani do školky, ani do bazénu, 

na hřiště, pořád museli být doma, jen ležet v posteli a pít teplý čaj.  

Drak Koroňák měl z toho, co způsobil velkou radost, jeho radostný, ale zlostný 

smích byl slyšet široko daleko. Lidé byli smutní, nechtěli být nemocní, protože 

byli tak nemocní, nemohli si jít ani nakoupit jídlo, ale doma jídlo už docházelo a 

tak lidé vymysleli, že vyzrají nad zlostí draka a vezmou si roušky. Rouška je 

bude chránit od bacilů, které drak prská, to byl nápad! A tak si děti se svými 

rodiči konečně mohly jít nakoupit. Roušky všem velice slušely, děti měly roušky 

s nepřeberným množstvím vzorů. 

Drak prskal a prskal, ale nikdo nebyl nemocný, nikdo! To draka velice 

znepokojovalo, křičel tak, že to slyšelo celé okolí. Tentokrát se všichni smáli 

drakovi. Drak začal smutkem plakat, jeho pláč uslyšela princezna ze zámku na 

kopci, seběhla z kopce dolů, aby zjistila, proč drak pláče. Drak se jí svěřil, 

nechtěl být nemocný jen on, chtěl, aby nemoc měli všichni lidé, aby věděli, jaké 

to je, být nemocný. 

Princezna byla na draka prvně nazlobená, ale bylo jí ho velice líto, už tak dlouho 

je nemocný a nikdo mu nepomohl. A tak se princezna rozhodla, že drakovi 

pomůže, běžela přes hory, doly až k čarodějnici. Čarodějnice uvařila drakovi 

lék, princezna jí velice děkovala za záchranu lidu a draka. Princezna drakovi 

donesla lék, drak ho vypil a do pár dní se uzdravil. 

O té doby už nebyl zlý, byl hodný a začal lidem pomáhat a díky tomu, že se drak 

uzdravil, mohl být svět jako předtím. Lidé mohli do přírody, do práce, do 

obchodu a děti konečně mohly za svými kamarády do školky. 

 

 

 

 



Současná situace může ovlivňovat děti i v jejich chování, mohou 

prožívat strach, úzkost a citlivě vnímat okolní atmosféru. Přebírají tak 

aktuální náladu dospělých. Níže můžeme vidět, jak se v určitém věku 

úzkost může projevovat a jak můžete Vaše děti podpořit, poskytnout 

jim odpovídající péči a zpátky navodit pocit bezpečí. 

 

Milé děti,  

roušku nosí všechny paní učitelky a dokonce i pan školník, každý chce 

být kamarádem pana školníka, tak buďte jako pan školník a noste 

roušku. 

I když nám teď školka chybí, nesmíme dělat chyby! 

 

Těší se na Vás paní učitelky 

 


