
1  КОВИД-19 и родителство 
Време поминато еден-на-еден 

Не можете да одите на работа? Училиштата се затворени? Загрижени сте за пари? Нормално е да сте под стрес и оптоварени

Затворањето на училиштата е исто така и шанса да го подобриме нашиот однос со децата и младите. За поминувањето 

време еден-на-еден не се потребни средства и е забавно. Им омозвожува на децата да се чувствуваат сакано, сигурно и 
дека ни се важни. 

Oдвојте време кое ќе го 
поминувате со секое дете 

Тоа може да трае 20 минути или подолго - 

тоа зависи од нас. Може да е во истиот 

термин секој ден за децата и младите да 

го очекуваат. . 

Идеи за вашето бебе или мало дете 

Имитирајте ги нивните фацијални експресии и звуци 

Пејте, правете музика со лажици и тенџериња 

Редете чашки или коцки 

Раскажете приказна, прочитајте книга или гледајте 
слики 

Прашајте го детето 
што би сакало да 

прави. 
Можноста за избор им ја зголемува 

самодовербата. Доколку сакаат да 

прават нешто што не е соодветно за 

на физичка дистанца, тогаш е време 

да позборувате за тоа (видете ја 

следната брошура) 

Изгаснете ги 
телевизорот и 

телефонот. Ова е време 
без теми за вирусот. 

Идеи за вашиот тинејџер Идеи за вашето мало дете 

Зборувајте за нешто што ги интересира: спорт, 

музика, телевизија, познати личности, пријатели 

Згответе го омилениот оброк заедно

Вежбајте заедно на нивната омилена музика 

Читајте книга или гледајте слики 

Цртајте со боици или молив

Танцувајте или пејте! 

Завршете некоја задача заедно - направете игра од 
чистење или готвење! 

Помогнете со домашни задачи 

Kликнете тука за повеќе родителски совети: 

Слушајте ги, гледајте ги. 
Обрнете им целосно 
внимание! Parenting tips 

from WHO from UNICEF 

Parenting tips In worldwide 
languages EVIDENCE-BASE 
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