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Барои маслиҳатҳои бештар бароиволидайн пайванди зерро пахш кунед!

  

 

Қиёфа ва садоҳои онҳоро тақлид кунед

Суруд хонед, бо зарфҳо ва қошуқҳо мусиқӣ созед

Аз пиёлаҳо ё кубикҳо чизе созед

Ҳикоя нақл кунед, китоб хонед ё суратҳоро нишон диҳед

Дар бораи чизе, ки ба онҳо писанд аст, 
сӯҳбат кунед: варзиш, мусиқӣ, барномаҳои
телевизионӣ, шахсони машҳур, дӯстон

Хӯроки дӯстдоштаи онҳоро якҷоя омода намоед

Мусиқии дӯстдоштаи онҳоро якҷоя машқ кунед

Мулоҳизаҳо барои
фарзанди навраси шумо

Мулоҳизаҳо барои
кӯдаки хурдсоли шумо

Мулоҳизаҳо барои кӯдак
тифли хурдсоли шумо

Телевизор ва
телефонро хомӯш кунед.

Ин вақти озод аз вирус аст.

Интихоб дар онҳо бовариро
ба вуҷуд меорад.

Агар онҳо коре кардан хоҳанд,
ки боиси канорагирии онҳо шаванд,

пас ин имкони  бо онҳо дар
ин бора суҳбат кардан аст.

(ба варақаи оянда нигаред)

Аз фарзандатон пурсед,
ки чӣ кор кардан мехоҳад

Он метавонад танҳо 20 дақиқа ё бештар аз
он бошад - аз мо вобаста аст. Он метавонад
ҳар рӯз дар як вақти муайян бошад, то ки
кӯдакон ё наврасон онро мунтазир бошанд.

Онҳоро гӯш кунед, ба онҳо
нигаред. Ба онҳо таваҷҷуҳи
пурра диҳед. Хурсандӣ кунед!

Китоб хонед ё ба расмҳо нигаред

Бо бӯр ё қалам нақшаҳо кашед

Бо мусиқӣ рақс кунед ё суруд хонед!

Ба кори мактабӣ ёрӣ расонед

Тарбияи кӯдакон ҳангоми хуруҷи сирояти COVID-19
Вақти шахсӣ бо кӯдак

Ба кор рафта наметавонед? Мактабҳо бастаанд? Дар бораи норасоии маблағ хавотир мешавед? Эҳсоси ошуфтагӣ ва хастагӣ табиист.

Баста шудани мактаб инчунин як имконятии беҳтар сохтани муносибатҳо бо кӯдакон ва наврасон  аст.
Як ба як гузаронидани вақт хеле эҳсосоти озод ва шавқовар аст.

Он дар кӯдакон эҳсоси меҳр ва бехатариро ба вуҷуд меорад ва ба онҳо нишон медиҳад, ки онҳо муҳиманд.

Барои ҳар як кӯдак
вақт ҷудо намоед

Якҷоя сароед - рӯбучин ва хӯрокпазиро
ба бозӣ табдил диҳед!
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