
Copiați/mimați expresiile lor faciale și sunetele 
pe care le emit

Spuneți o poveste, citiți o carte sau uitați-vă la fotografii

Vorbiți despre un subiect care îi interesează: sport, 
muzică, televiziune, celebrități, prieteni

Gătiți împreună ceva ce vă place

Faceți împreună exerciții, în timp ce ascultați melodia 
lor preferată

Activități pe care le puteți face 
împreună cu adolescentul dvs

Activități pe care le puteți face 
împreună cu copilul dvs

Activități pe care le puteți face 
împreună cu bebelușul dvs

Închideți televizorul și 
telefonul. Acest timp 

este lipsit de orice 
virusare.

Prin faptul că îi lăsăm să aleagă le 
construim încrederea în sine. Dacă 

își doresc un lucru care însă încalcă 
regula păstrării distanței fizice de 
alții, aceasta este ocazia potrivită 

pentru a discuta cu ei despre acest 
lucru. (a se vedea următoarea 

broșură)

Întrebați-vă copiii ce 
își doresc să facă

Poate fi vorba de 20 de minute sau mai mult - 
depinde de dvs. Poate fi zilnic în același 
interval orar, astfel încât copiii și adolescenții 
să îl aștepte cu nerăbdare.

Puneți-vă puțin timp deoparte 
pentru a fi petrecut cu fiecare 
din copiii dvs

Ascultați-i și uitați-vă la ei. 
Oferiți-le întreaga dvs 
atenție. Distrați-vă!

Nu puteți merge la muncă? Școlile s-au închis? Vă îngrijorați din punct de vedere financiar? 
Este normal să vă simțiți stresați și copleșiți de această situație.

Suspendarea activității școlare poate fi privită ca o oportunitate de a îmbunătăți relația dintre dvs și copilul dvs.
Timpul unu la unu este gratuit și distractiv. Copiii își dau seama că sunt importanți, și se simt iubiți și în siguranță.
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Click aici pentru mai multe strategii parentale!

1Timp Unu la Unu
COVID-19 PARENTING

Cântați un cântec, creați propria muzică 
utilizând oale și linguri din casă
Construiți un turn din pahare de plastic/
hârtie sau din cuburi

Citiți o carte sau uitați-vă la fotografii

Creați un desen sau colorați împreună

Dansați ascultând muzică sau chiar în timp ce cântați

Faceți împreună o activitate de-a casei- faceți curățenia 
și gătitul un joc!

Ajutați la sarcinile școlare

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



