
Արարքների hետևանքներն օգնում են երեխաներին 
սովորել իրենց արարքների համար 
պատասխանատվություն կրել: Դրանք նաև 
հանգեցնում են վերահսկելի կարգապահության: Սա 
ավելի արդյունավետ է, քան խփելը կամ բղավելը: 

Դադար տվե՛քՓորձե՛ք ուղղորդել

Զգում եք, որ պիտի բղավե՞ք: Ինքներդ ձեզ 
10 րոպեանոց դադար տվե՛ք: Հինգ անգամ 

դանդաղ շնչե՛ք ու արտաշնչե՛ք: Հետո 
փորձե՛ք ավելի հանգիստ պատասխանել:

Միլիոնավոր ծնողներ ասում են, որ սա 
ՇԱՏ է օգնում։

Օգտագործե՛ք արարքների 
հետևանքները

Երեխային ձեր ցուցումներին հետևելու ընտրություն 
տվե՛ք՝ նախքան  դրանց հետևանքները բացատրելը: 

Փորձե՛ք հանդարտ մնալ, երբ հետևանքների 
կիրառմանն եք անցնում։

Համոզվե՛ք, որ կարող եք հետևել հետևանքների 
կիրառմանը: Օրինակ՝ դժվար է դեռահասի ձեռքից 
հեռախոսը մեկ շաբաթով վերցնել։ Մեկ ժամով 
վերցնելն ավելի իրատեսական է:

Երբ հետևանքների կիրառումն ավարտվի, երեխային 
ինչ-որ լավ բան անելու հնարավորություն տվե՛ք ու 
դրա համար գովե՛ք նրան:

Սխալ վարքագիծն արագ նկատե՛ք ու երեխայի 
ուշադրությունը ուղղորդե՛ք սխալ վարքագծից դեպի 
ճիշտը:

Կանգնեցրե՛ք դա նախքան սկիզբ առնելը: Երբ նրանք 
սկսում են անհանգիստ պահել իրենց, կարող եք 
նրանց շեղել ինչ-որ հետաքրքիր կամ 
զվարճալի բանով: «Արի՛,  գնանք դուրս 
զբոսնելու»:

Շարունակե՛ք 
գործածել 1-3 
խորհուրդները։ 

Բոլոր երեխաներն էլ իրենց կարող են վատ պահել: Բնական է, որ երեխաները լինում են հոգնած, քաղցած, վախեցած, կամ 
սովորում են անկախ լինել: Եվ նրանք կարող են խենթացնել մեզ, երբ ստիպված են տանը մնալ:

Երկուսով անցկացրած ժամանակ. լավ վարքագծի համար 
գովե՛ք, իսկ  հետևողական օրակարգը կնվազեցնի վատ 
վարքագիծը:

Ձեր երեխաներին ու դեռահասներին պատասխանատվություն 
ենթադրող պարզ աշխատանքներ տվե՛ք: Ուղղակի համոզվե՛ք, 
որ դա մի բան է, որ նրանք կարող են անել: Եվ գովե՛ք նրանց, 
երբ դա անեն:
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Ծնողավարության մասին ավելի շատ խորհուրդների համար սեղմե՛ք այստեղ

Վատ վարք4 Կորոնավիրուս-19 Ծնողավարություն

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



