
 

 

Πώς να μιλήσετε στα Παιδιά για τον Κορωνοϊό 

Χρήσιμες Εισηγήσεις για Γονείς  

Νηπιαγωγείο και Βρεφοκομικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου www.ucy.ac.cy/nursery 

Σελίδα στο Facebook με χρήσιμο υλικό για γονείς και εκπαιδευτικούς: 

https://www.facebook.com/UniversityOfCyprusNursery  

Ιστοσελίδα Σχολείου – Μένουμε Σπίτι με Χρήσιμο Υλικό για παιδιά και γονείς: 

http://www.ucy.ac.cy/nursery/el/menoume-spiti 

http://www.ucy.ac.cy/nursery
https://www.facebook.com/UniversityOfCyprusNursery
http://www.ucy.ac.cy/nursery/el/menoume-spiti


Μιλάμε στα Παιδιά για τον Κορωνοϊό 

  

 

 

 

 

Πώς μεταδίδεται ο Κορωνοϊός; 

Με το φτέρνισμα ή το βήχα  

Τι είναι ο Κορωνοϊός; 

Είναι ένας ιός παρόμοιος με το ιό της γρίπης ο οποίος έχει 

συμπτώματα τον πυρετό, το βήχα και δυσκολία στην αναπνοή 

Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην 

μολυνθούμε από τον ιό; 

Μένουμε στο σπίτι μας. Πλένουμε τακτικά τα χέρια μας. 

Χρησιμοποιούμε αντισηπτικό. Αν χρειαστεί να βγούμε από 

το σπίτι για κάποιο σημαντικό λόγο φοράμε πάντοτε γάντια 

και μάσκα για να προστατευτούμε.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Μπορεί κάποιος να αρρωστήσει σοβαρά 

από τον ιό;  

Συνήθως ο ιός δεν μένει για πολύ στον άνθρωπο. Από εκείνους που 

θα νοσήσουν, οι περισσότεροι θα γίνουν καλά. Πολύ σύντομα οι 

γιατροί θα βρούνε το εμβόλιο για τον ιό και έτσι κανείς δεν θα μπορεί 

να πάθει κάτι κακό ποτέ ξανά. 

Σε αυτό το στάδιο χρειάζεται να μείνουμε όλοι στα σπίτια μας 

προστατευμένοι μέχρι να μας ενημερώσουν οι αρμόδιοι ότι δεν  

κινδυνεύουμε πια από τον ιό. Τότε θα επιστρέψουμε στο σχολείο, θα 

πάμε στο πάρκο και θα επισκεφτούμε τη γιαγιά και τον παππού. 

 

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από τον ιό και πώς μπορούμε να 

τους προστατεύσουμε;  

Οι ηλικιωμένοι, όσοι υποφέρουν από χρόνιες πολύ σοβαρές ασθένειες και αυτοί που έχουν προβλήματα με την 

αναπνοή και τους πνεύμονες τους. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που δεν επισκεπτόμαστε πια τον παππού και 

τη γιαγιά.  

 



ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΑΣ  

Συζητήστε με τα παιδιά τα μέτρα προστασίας, αφήστε τα παιδιά να γράψουν και να εικονογραφήσουν τους 

κανόνες υγιεινής έτσι ώστε να τους θυμούνται και να τους υλοποιούν καθημερινά  

 

1. Τακτικό πλύσιμο των χεριών με τον ενδεδειγμένο τρόπο, 

χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και σαπούνι. 

2. Χρησιμοποιώ αντισηπτικό στα χέρια μου μετά το πλύσιμο των 

χεριών. 

3. Μένουμε στο σπίτι μέχρι να περάσει η πανδημία.  

4. Καθαρίζω και τακτοποιώ πολύ συχνά το δωμάτιό μου 

βοηθώντας ταυτόχρονα τους γονείς μου στον βαθμό που 

μπορώ στις δουλειές του σπιτιού. 

5. Δεν δεχόμαστε επισκέψεις στο σπίτι. Αν για κάποιο πολύ 

σοβαρό λόγο έρθει κάποιος στο σπίτι μας απαιτούμε να 

φοράει μάσκα και ειδικά γάντια.  

6. Όταν φτερνίζομαι χρησιμοποιώ τον αγκώνα και όχι την παλάμη 

μου.  



❖ Εξηγούμε με απλά λόγια τι χρειάζεται να προσέξουν στην 

καθημερινότητά τους (κανόνες υγιεινής, γιατί δεν μπορούν να 

επισκεφτούν τη γιαγιά και τον παππού, τον λόγο που δεν πάνε 

σχολείο κ.α) 

❖ Συζητάμε με απλά λόγια, απαντάμε στις απορίες τους με 

ειλικρίνεια και αν δεν γνωρίζουμε κάτι τότε τους το λέμε.  

❖ Δημιουργούμε ένα ευχάριστο κλίμα με διάφορες δημιουργικές 

δραστηριότητες και παιχνίδια στο σπίτι  

❖ Περιορίζουμε την έκθεση των παιδιών στα Μ.Μ.Ε. 

(δημοσιεύματα, εικόνες, σχόλια), καθώς και στο διαδίκτυο και τα 

κοινωνικά δίκτυα. Συζητούμε με τα παιδιά για πληροφορίες που 

έχουν δει στα Μ.Μ.Ε. και τους έχουν προβληματίσει, ανησυχήσει, 

παρέχοντας έγκυρη πληροφόρηση. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μένουμε σπίτι. ΤΙ μπορούμε να 

κάνουμε; 

Μπορούμε να παίξουμε, να τραγουδήσουμε, να 

ζωγραφίσουμε, να διαβάσουμε βιβλία, να μαγειρέψουμε, να 

κάνουμε κατασκευές, να παίξουμε επιτραπέζια, να 

ετοιμάσουμε γράμματα για τους φίλους και τους συγγενείς 

μας,  να φροντίσουμε τον κήπο κ.α 

Ποια συμπτώματα είναι ύποπτα και 

χρειάζεται αμέσως να 

ενημερώσουμε τον γιατρό; 

Πονόλαιμος, έντονος βήχας, πυρετός, καταρροή, 

δυσκολία στην αναπνοή μας 



Ενδεικτικές Χρήσιμες Ιστοσελίδες με Υλικό και Ενημερωτικά Άρθρα 

για Γονείς και Παιδιά με θέμα τον Κορωνοϊό 

http://www.moec.gov.cy/covid_19_vinteo_nipia.html 

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/316962_o-koronoios-exafanistike-ena-paramythi-tainia-gia-

paidia 

https://www.youtube.com/watch?v=Kp0M7p-nkE0 

https://www.youtube.com/watch?v=LK1hHoHLVb0 

http://archeia.moec.gov.cy/mc/245/odigos_koronoios.pdf 

https://www.ebooks4greeks.gr/enas-ios-me-korona-koronoios 

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/316418_thayma-ton-paidion-ena-paramythi-gia-ton-koronoio 

https://paixnidaki.com/vasilias-koronoios/ 

https://www.monopoli.gr/2020/03/28/paidi/380453/covibook-ena-doran-e-book-pou-mila-sta-paidia-

gia-ton-koronoio/ 

https://www.openbook.gr/i-agnosti-kyra/ 
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