
თინეიჯერებს განსაკუთრებით 
ესაჭიროებათ მეგობრებთან კონტაქტი. 

დაეხმარეთ მათ კომუნიკაციაში 
სოციალური მედიის ან სხვა 

დისტანციური მეთოდის გამოყენებით. 
ეს არის ის, რაც ასევე შეგიძლიათ 

ერთად გააკეთოთ!

აღწერეთ ის ქცევა, 
რისი დანახვაც გსურთ!

დაეხმარეთ თინეიჯერებს 
იყვნენ კავშირზე 

მეგობრებთან

შეაქეთ ბავშვი, როდესაც 
იქცევა კარგად.

შეინარჩუნეთ პოზიტიურობა!2 COVID-19 მშობლობა

რთულია იყო პოზიტიური, როდესაც ბავშვები "გვაგიჟებენ". ხშირად გვიწევს ვუთხრათ მათ "გაჩერდი!", 
თუმცა ბავშვები უფრო მეტად დაგვიჯერებენ, თუ მივცემთ პოზიტიურ მითითებებს და უამრავს  

შევაქებთ კარგი ქცევისთვის.

თუ დაუყვირებთ ბავშვებს ეს თქვენ და 
ბავშვებსაც უფრო მეტად გაგაღიზიანებთ და 
გაგაბრაზებთ.  მიიქციეთ ბავშვის ყურადღება 
მისი სახელის გამოყენებით. ისაუბრეთ მშვიდად.

გამოიყენეთ პოზიტიური სიტყვები, როდესაც ბავშვს 
ეუბნებით რა გააკეთოს - მაგალითად: "გთხოვ, 
დაალაგე შენი ტანსაცმელი" (იმის ნაცვლად, რომ 
უთხრათ"ნუ ურევ!")

ყველაფერი დამოკიდებულია 
იმაზე, თუ როგორ მივაწვდით მათ

შეეცადეთ, ყოველთვის შეაქოთ თქვენი 
ბავშვი / მოზარდი იმისთვის, რასაც 

აკეთებს კარგად. შეიძლება ის არ 
გამოხატავს კმაყოფილებას ამისთვის, 

მაგრამ, თქვენ ნახავთ, რომ ისევ 
გაიმეორებს იმ კარგ ქცევას რისთვისაც 

შეაქეთ. ასევე, კიდევ ერთხელ 
რწმუნდება,  რომ თქვენ 

ამჩნევთ და ზრუნავთ მასზე.

შეუძლია ბავშვს გააკეთოს ის, რასაც სთხოვთ? 
ბავშვისთვის რთულია იყოს ჩუმად მთელი დღის 
განმავლობაში, თუმცა შეუძლია შეინარჩუნოს 
სიმშვიდე 15 წუთის განმავლობაში, როდესაც თქვენ 
საუბრობთ ტელეფონით
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ნახეთ აქ, უფრო მეტი რჩევები მშობლებისთვის

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



