
COVID-19 Родитељство 
Провођење времена са  
сваким дететом  засебно  

Не можете да идете на посао? Школе су затворене? Забринути сте због новца? Нормално је да се осећате узнемирено и оптерећено. 

Затварање школа је такође прилика за стварање бољих односа са нашом децом и тинејџерима. Провођење времена са сваким 
дететом понаособ је бесплатно и забавно. То омогућава деци да се осећају вољено и сигурно и показује им да су важна. 

Одвојите време које 
ћете провести са сваким 
дететом понаособ 

То може бити само 20 минута или дуже - ви 
одлучите. Можете организовати дружење у 
исто време сваког дана, тако да се деца или 
тинејџери могу радовати томе. 

Идеје за игру са бебама / 
децом до две године 

Имитирајте њихове изразе лица и звукове. 
Слажите чаше или блокове 

Певајте песме, правите музику лонцима и 
кашикама 
Слажите чаше или блокове 

Испричајте причу, прочитајте књигу или се 
играјте са сликама 

Идеје за провођење 
времена са тинејџерима 

Питајте своје дете шта 
би желело да ради 

Када сами бирају то јача 
њихово самопоуздање. Уколико 
желе да ураде нешто што није у 

оквиру неопходних мера заштите, 
онда би то била прилика да 

разговарате са њима о томе. 
(види следећу страну) 

Искључите телевизор 
и телефон. Ово је 
време без вируса. 

Идеје за игру са млађом децом 

Разговарајте о нечему што им се свиђа: спорт, 
музика, ТВ, познате личности, пријатељи 

Скувајте омиљено јело заједно  

Вежбајте заједно уз њихову омиљену музику 

Слушајте их, гледајте у 
њих. Дајте им пуну пажњу. 

Прочитајте књигу или гледајте слике 

Цртајте бојицама или оловкама 

Плешите уз музику или певајте песме! 

Обавите неки кућни посао заједно - нека чишћење 
и кување буде игра! 

Помозите им са школским задацима 

Кликните овде за више савета о родитељству! 

Уживајте! Parenting tips 
from WHO 

Parenting tips 
from UNICEF 
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://covid19parenting.com/
http://covid19parenting.com/
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs

	Провођење времена са
	Одвојите време које ћете провести са сваким дететом понаособ
	Идеје за провођење времена са тинејџерима
	Искључите телевизор и телефон. Ово је време без вируса.
	Слушајте их, гледајте у њих. Дајте им пуну пажњу.
	Уживајте!




