
Tegude tagajärjed aitavad lastel õppida 
kohusetunnet ja oma tegude eest 
vastutamist. Nad aktsepteerivad kontrollitud 
distsipliini. See on efektiivsem kui löömine 
või nende peale karjumine.

Võta puhkepausProovi ümber suunata

Tunned, et tahad karjuda? Võta endale 
10-sekundiline paus. Hinga viis korda

aeglaselt sisse ja välja. Peale seda püüa 
rahulikumalt reageerida. 

Miljonid vanemad ütlevad, et see aitab - 
PALJU. 

Kasuta tagajärgi

Leppige kokku üheselt mõistetavad reeglid.

Proovige jääda rahulikuks, kui kirjeldate 
tagajärgi. 

Kindlasti jälgige, et te ise ka reeglitest ja 
tagajärgedest kinni peate. Näiteks teismeliselt 
nädalaks telefoni ära võtmist on raske 
saavutada. Üheks tunniks selle äravõtmine on 
palju realistlikum. 

Kui karistus on kantud, andke oma lapsele 
võimalus midagi head teha ning kiitke teda 
selle eest. 

Märka halba käitumist varakult ja suuna 
oma laste käitumist halvast heaks. 

Pane sellele piir enne, kui see algab! Kui nad
hakkavad rahutuks muutuma, võid nende
tähelepanu võita millegi huvitava või
lõbusaga: "Tulge, lähme välja jalutama!"

Kasutage 
järjepidev
alt 
nõuandeid 
1-3

Kõik lapsed käituvad vahel halvasti. See on normaalne, kui lapsed on väsinud, näljased, hirmul 
või õpivad iseseisvust. Nad ajavad meid hulluks, kui nad on sunnitud päevad otsa kodus olema.

Kiit ke last, kui olete kahekesi, st teil on ks hele aeg. 
Korrapärane rutiinist kinnipidamine vähendab 
halba käitumist.

Andke oma lastele lihtsaid vastutusega töid. 
Kindlasti jälgige, et see on midagi, mida nad teha 
suudavad. Samuti kiitke neid, kui nad seda teevad!
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4 Halb käitumine
COVID-19 nõuanded lapsevanematele

Loe lisaks (inglise keeles):

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



