
מתבגרים זקוקים לחבריהם  יותר  מילדים 
צעירים. עזרו להם להמשיך  את הקשר 

דרך שיחות וידאו ומדיה  חברתית (מי יודע, 
אולי הם אפילו ישתפו אתכם!).

תארו את ההתנהגות שאתם 
מצפים לראות

 עיזרו למתבגרים שלכם
להישאר מחוברים

 החמיאו להם כאשר הם
מתנהגים כפי שרציתם

שימוש במילים חיוביות
COVID-19 הורות בזמן התפרצות הקורונה

כשילדים ומתבגרים, עושים משהו שמשגע אותנו, רוב הסיכויים שהתגובה שלנו תהיה: "תפסיקו לעשות את זה!" - תגובה שלילית 
באופייה. לעומת זאת, הוכח כי יש סיכוי גדול יותר שהם יקשיבו לנו ויבצעו את מה שביקשנו אם ניתן להם הוראות בצורה חיובית, 
בליווי מילה טובה לאחר מכן. זה לא תמיד פשוט לעשות זאת כשאנחנו עייפים ולחוצים, אז הנה כמה טיפים לתקשורת חיובית:    

כשאתם פונים לילדים אל תצעקו לעברם - דיבור 
קולני מעלה את רמת המתח בבית. קראו בשמם כדי 

לקבל את תשומת ליבם ונסו לדבר ברוגע ככל 
האפשר - גם כשאתם כועסים. 

כאשר הילדים מתנהגים כפי שביקשתם - העניקו להם 
חיזוק חיובי בדמות מחמאה. עשו זאת גם אם מדובר 

בדבר קטן שעשו. גם אם יתעלמו מהמחמאה שלכם, אם 
תתמידו לעשות זאת לאחר כל התנהגות חיובית - הם 
יאמצו אותה. כשאנחנו מחמיאים לילדינו, אנו משדרים 

להם שהבחנו בהתנהגות החיובית שלהם ושאנחנו 
מעריכים אותם על כך. 

האם אכן הילד יכול לבצע בדיוק את מה שביקשתם? 
קשה מאד לילדים לשחק בשקט כל היום, אבל הם  

בהחלט יוכלו לעמוד ב-15-30 דקות של משחק שקט 
כשתצטרכו,למשל, לבצע שיחת טלפון חשובה.
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טיפים מיוניצ"ף
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מחקרים ומאמרים 
לקהילה המקצועית

למידע נוסף ליחצו על הלינקים הבאים:

2

הכל תלוי בצורה בה תבקשו!

במקום להגיד לילדים מה לא לעשות - אמרו מה כן 
לעשות והשתמשו במילים חיוביות. לדוגמא: "בבקשה שב 
על הספה", או "בבקשה דברו יותר בשקט". זאת במקום 

"לא לקפוץ על הספה", או "תפסיקו לצעוק". 

 טיפים ברוסית, 
אמהרית, ערבית ועוד

טיפים מארגון
הבריאות העולמי

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



