
Αντιγράψτε την έκφραση του προσώπου και τους ήχους 
τους, Στοιβάξτε κύπελα ή µπλοκ

Τραγουδήστε τραγούδια, κάντε µουσική µε γλάστρες 
και κουτάλια

Στοιβάξτε κύπελα ή µπλοκ

Πείτε µια ιστορία, διαβάστε ένα βιβλίο ή µοιραστείτε 
εικόνες

Συζητήστε για κάτι που τους αρέσει: αθλητισµός, 

µουσική, τηλεόραση, διασηµότητες, φίλοι

Πηγαίνετε για µια βόλτα - στην ύπαιθρο ή µέσα στο σπίτι

Κάντε ασκήσεις µε την αγαπηµένη τους µουσική 

Ιδέες για τον έφηβο σας Ιδέες για το µικρό παιδί σας

Ιδέες µε το µωρό/το µικρό 
παιδί σας

Σβήστε την τηλεόραση 
και το τηλέφωνο. Είναι η 

ώρα που δεν θα 
ασχολείστε µε "τον ιό".

Η επιλογή χτίζει την αυτοπεποίθησή 
των παιδιών. Αν θέλουν να κάνουν 

κάτι το οποίο δεν είναι εντάξει µε τη 
φυσική αποστασιοποίηση, τότε αυτή 

είναι µια ευκαιρία να µιλήσουµε µαζί 
τους γι 'αυτό. (δείτε το επόµενο 

φυλλάδιο)

Ρωτήστε το 
παιδί τι θα 

ήθελε να κάνει
Μπορεί να είναι µόνο για 20 λεπτά, ή 
περισσότερο - είναι δική σας επιλογή. Μπορεί να 
είναι την ίδια ώρα κάθε µέρα έτσι τα παιδιά ή οι 
έφηβοι µπορούν να προσβλέπουν σε αυτή την 
ώρα.

Αφιερώστε χρόνο 
για το κάθε παιδί

Ακούστε τους, κοιτάξτε τους 
στα µάτια. Δώστε τους την 
πλήρη προσοχή σας. 
Διασκεδάστε το.

Διαβάστε ένα βιβλίο ή κοιτάξτε εικόνες

Πηγαίνετε για µια βόλτα - στην ύπαιθρο ή µέσα στο σπίτι 

Χορέψτε µε µουσική ή τραγουδείστε

Κάντε µια δουλειά µαζί - παίξτε το παιγνίδι: "καθαρίζω 
και µαγειρεύω"!

Βοηθείστε µε τη σχολική τους εργασία

Μπορούµε επίσης να το δούµε ως µια ευκαιρία να κάνουµε καλύτερες σχέσεις µε τα παιδιά και τους εφήβους µας.
Χρόνος "'Ένας-προς-Ένα" είναι δωρεάν και κάτι το διασκεδαστικό.  Κάνει τα παιδιά να αισθάνονται αγαπητά και ασφαλή, και τους δείχνει ότι είναι σηµαντικά.

Parenting tips  
from WHO

Parenting tips  
from UNICEF
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Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ παρακάτω:

Μεγαλώνοντας τα παιδιά σας µε τον Κορωνοϊό
Χρόνος "Ένας-προς-Ένα"

Δεν µπορείτε να πάτε δουλειά;  Τα σχολεία έκλεισαν;  Ανησυχείτε για λεφτά; Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε αγχωµένοι, φορτωµένοι
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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
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