
  

Родителски грижи по време на COVID-19 
Лично време с детето 

Не можете да отидете на работа? Училищата са затворени? Притеснявате 
се за пари? Нормално е да се чувствате стресирани и претоварени. 

Затварянето на училището е шанс да създадем по-добри отношения с нашите деца и тийнейджъри. Самостоятелното 
време с детето е безплатно и забавно. Това кара децата да се чувстват обичани и сигурни и им показва, че са важни. 

Отделете време, което да 
прекарате с всяко дете 

Може да бъде само за 20 минути или повече 
- зависи от нас. Може да бъде по едно и 
също време всеки ден, така че децата или 
тийнейджърите да го очакват с нетърпение. 

Попитайте детето си 
какво би искало да 

прави

Идеи за вашето бебе или 
малко дете 

Изборът изгражда самоувереността 
на децата. Ако искат да направят 

нещо, което не е правилно, 
придружено с физическо 

дистанциране, това е шанс да 
поговорите с тях за това. (виж 

следващата листовка).Копирайте изражението на лицето и звуците на детето  

Пейте песни, правете музика с тенджери и лъжици 

Подреждайте чаши или кубчета 

Разкажете история, прочетете книга или показвайте 
снимки 

Изключете телевизора и 
телефона. Това е време 

без новини за вируса.

Идеи за вашия тийнейджър Идеи за вашето малко дете 

Говорете за нещо, което тийнейджърът харесва: спорт, 
музика, телевизия, известни личности, приятели. 

Сгответе заедно любимото си ястие 

Правете упражнения с любимата музика на детето. 

Четете книга или разглеждайте снимки 

Нарисувайте нещо с боички или молив 

Танцувайте с музика или пейте песни! 

Вършете домашните задължения заедно - правете 
почистването и готвенето като игра! 

Помогнете с домашното 

Изслушвайте тийнейджъра, 
гледайте то. Дайте му вашето 
пълно внимание. Забавлявай се! 

Кликнете тук за повече съвети за родителите! 

Parenting tips 
from WHO  
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