
Gayahin ang kanilang mukha o expression at 
mga binibigkas na tunog 

Magkwentuhan, magbasa ng libro, o magpakita 
ng mga larawan

Makipagusap tungkol sa mga hilig nila: sports, music, TV, 
artista, mga kaibigan

Maglakad - sa labas o sa paligid ng bahay 

Mag-ehersisyo nang magkasama sa kanilang paboritong kanta

Mga maaring gawin kasama 
ang teenager 

Mga maaring gawin kasama 
ang batang anak

Mga maaring gawin kasama ang 
sanggol/mas batang anak

Patayin ang TV at 
cellphone. It ay 
virus-free time

Ang pagpili ng gawain ay 
nakakatulong sa pagbuo ng 

kanilang tiwala sa sarili. Kung may 
gusto silang gawin na hindi ayon sa 

social distancing, pwede itong 
maging daan para pag-usapan ito. 

(tingnan ang sunod na leaflet)

Tanungin ang iyong 
anak kung ano ang 
gusto niyang gawin

Maaaring 20 minuto lamang ito o higit pa - 
depende ito sa iyo. Maaring gawin sa takdang 
oras sa bawat araw, para asahan ito ng iyong 
mga anak. 

Maglaan ng oras para 
sa bawat anak.

Makinig sa kanila, tingnan sila 
habang nakikinig. Ibigay sa kanila 
ang iyong buong atensyon. 
Maging magiliw!

Magbasa ng libro o tumingin ng mga larawan

Ang pagsasara ng paaralan ay isang pagkakataon para magkaroon ng mas maayos na relasyon sa iyong mga anak. 
Ang One-on-One time ay libre at masayang gawin. Sa One-on-One time, mararamdaman ng anak na siya ay ligtas, mahalaga, at minamahal.

I-click ito para sa mas marami pang parenting tips!

Kumanta, gumawa ng musika gamit ang 
simpleng bagay tulad ng kaldero at kutsara

Pagpatung-patungin ang mga tasa o blocks 

Maglakad - sa labas o sa paligid ng bahay

Sumayaw o kumanta!

Gumawa ng mga gawaing bahay nang magkasama - 
gawing laro ang paglilinis at pagluluto!

Tulungan sa paggawa ng homework

COVID-19 Parenting
One-on-One Time

Hindi makapasok sa trabaho? Sarado ang mga paaralan? Nag-aalala tungkol sa pera? Normal lang na makaramdam ng stress. 

Tips mula sa 
WHO

Tips mula sa 
UNICEF

IBANG MGA 
WIKA Mga Pag-aaral
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



