
Siz tək deyilsiniz 
Milyonlarla insan indi bizim kimi eyni hissləri yaşayır.  Öz emosiyalarınız 
haqqında söhbət stresslə ayaqlaşmaqda yardım edəcəkdir. Başqalarını 
dinləyin.  Qorxularınızı artırırsa, o zaman sosial mediadan boyun qaçırın.

İstirahət edin
Hər kəsə istirahət lazımdır. Uşaqlar yatan zaman 
boşalma imkanını verən nə isə bir iş görün. 
Etməyi bəyəndiyiniz sağlam fəallıqların siyahısını 
yazın. Siz həqiqətən də buna layiqsiniz!

Uşaqlara 
qulaq asın  

Fasilə 
edin  

Özünüzü pis hiss 
etdiyinizdə, 1 

dəqiqəlik 
sakitləşdirici 

fəallığı yerinə 
yetirmək hər 

zaman 
mümkündür.

Addım 1: yerinizi rahatlaşdırın 
• Sizin üçün rahat oturduğuniz mövqeni seçin,

ayaqlar döşəmədə, əllər dizin üzərində.
• Əgər sizə rahatdırsa, o zaman gözlərinizi yumun.

Addım 2: Fikirləşin, hiss edin,  təsəvvür edin 
• Özünüzdən soruşun ,,indi nədən fikirləşirəm?”
• Öz fikirlərinizi müşahidə edin. Müşahidə edin

ki, onlar neqativdirlər və ya pozitiv.
• Emosional fonu müşahidə edin. Diqqət yetirin

ki, hisləriniz necədir, müsbətdir və ya mənfi?
• Bədəninizə diqqət verin. Sizi nə yorduğunu

müşahidə edin.

Addım 3: tənəffüsünüzə diqqət verin
• Nəfəs almağınızı-buraxmağınızı dinləyin. Hər

nəfəsin alıb-buraxılmasını qarnına əlini qoymaqla
müşahidə etmək olar.

• Siz özünüzə deyə bilərsiniz ki, hər şey yaxşıdır.
• Nə baş versə də, yenə də hər şey qaydasındadır!
• Sonra yenə də müəyyən vaxtdan sonra yenə də

nəfəsinizi

Addım  4: geri dönün 
• Öz bədəninizə diqqət verin.
• Otaqdakı səsləri dinləyin.

Addım 5: Refleksiya
• Fikirləşin, özünüzü fərqli hiss

edirsinizmi?
• Hazır olduğunuzda, gözlərinizi

açın.

Səmimi olun və uşaqları dinləyin. 
Onlar bəlkə də sizin dəstəyinizi 

gözləyirlər. Xüsusilə də öz hisləri 
barəsində danışdıqları zaman 

onları xüsusilə yaxşı dinləyin. 
Onları inandırın ki, emosiyaları 
normaldır və özlərini rahat hiss 

etməkdə köməklik edin.

Övladınızın qıcıqlandırıcı və ya doğru hərəkət 
etmədiyində, fasilə götürmək sizə yardım edəcəkdir. Bu, 
sizə yardım edəcəkdir ki, daha sakit olasınız... Amma bir 

neçə dəfə dərin nəfəs almaq və ya ayağın pəncələrinə 
qalxmaq özünü yaxşı hiss etməkdə yardım edir. Siz eləcə 

də uşaqlarla birlikdə dincələ bilərsiniz!

Vaxt həqiqətən də stress verir.  Öz sakitliyinizin qayğısına qalın ki, uşaqlara yardım edə biləsiniz.
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For more information click below links:

Sakitliyin saxlanılması və vaxtın idarə edilməsi5 COVID-19  VƏ UŞAĞIN TƏRBIYƏSI

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
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