
COVID-19 Родитељство 
Направите  план!

COVID-19 нам је одузео свакодневне пословне, кућне и школске рутине. 
Ово је тешко за децу, тинејџере, чак и за вас. Успостављање нових рутина може помоћи. 

Направите флексибилан, али 
доследан дневни распоред 

Направите распоред за вас и вашу децу који 
укључује планиране активности као и слободно 
време. Ово може помоћи деци да се осећају 
сигурније и да се боље понашају. 

Деца или тинејџери вам могу помоћи да 
испланирате дневни распоред - попут прављења 
школског распореда. Деца ће лакше пратити 
распоред уколико помогну да се направи. 

Свакодневно вежбајте - ово помаже 

Научите 
своје дете 

како да 
држи 

безбедно 
растојање 

Ако је то дозвољено у вашој земљи, 
изведите децу напоље. 

Такође можете писати писма и цртати 
слике и делилити их са другима. 
Ставите их негде да други могу да их 
виде! 

Можете умирити своје дете говорећи о 
томе шта ви радите како бисте били 
безбедни. Послушајте њихове 
предлоге и схватите их озбиљно. 

код стреса и деци са пуно енергије. Постарајте се да прање руку и 
хигијена буду забавни 

Смислите песму од 20 
секунди за прање руку. 
Додајте неки покрет! Дајте 
деци бодове и похвале за 
редовно прање руку. 

Направите игру у којој онај ко 
најмање пута дотакне лице 
добије награду (можете да 
записујете бодове једни 
другима). 

Ви сте модел понашања 
за ваше дете 

Ако сами вежбате спровођење мера заштите, 
растојања и хигијене, а према другима поступате 
саосећајно, посебно са онима који су болесни или 

На крају сваког дана, 
одвојите тренутак за 
размишљање о том дану. 
Укажите детету на једну 
позитивну или забавну 
ствар коју је учинило. 

Похвалите себе због онога 
што сте данас добро 
урадили. Ви сте звезда! 

рањиви - ваша деца и тинејџери научиће од вас. 
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Кликните овде за више савета о родитељству! 

Parenting tips 
from WHO from UNICEF 

Parenting tips  In worldwide 
languages EVIDENCE-BASE 

The mark “CDC” is owned by 
the US Dept of Health and 
Human Services and is used 
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by HHS or CDC of any 
particular product, service, 
or enterprise. 
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