
Uşaqların mimikaları və səslərini yamsılayın; 

Uşaq mahnılarını oxuyun; qaşıqlardan və qazanlardan istifadə 

etməklə musiqi tərtib edin

 Kitabları və ya kubları quraşdırın ki, balaca onları pozmağı 

bacarsın

Əhvalatlar danışın, kitab oxuyun, fotoşəkillər çəkin və göstərin

Onların sevdikləri barəsində danışın; idman, 
musiqi, məşhur insanlar, dostlar barəsində;

Bayırda / evin  ətrafında  

Onların sevimli musiqi fonunda rəqs edin və ya 

idman edin

Yeniyetmələr üçün ideyalar
Məktəbəqədər/məktəb yaşlı 
uşaqlar üçün ideyalar 

Ən balacalar üçün ideyalar 

Televizoru və telefonu 
söndürün  - bu, virusdan 

sərbəst bir vaxtdır  

Choosing builds their self 
confidence. If they want to do 
something that isn’t OK with 

physical distancing, then this is a 
chance to talk with them about this. 

(see next leaflet)

Ask your child 
what they would 

like to do

Bu, cəmi 20 dəqiqə davam edə bilər – vaxt 
sizdən asılıdır. Yaxşı olardı ki, hər gün eyni 
vaxtda belə bir dəqiqələri ayırasınız ki, 
uşaqların gözlənti hisləri olsun. 

Hər bir uşaqla 
keçirməyə vaxt  ayırın

Onları dinləyin, onlara 
baxın.  Diqqət  ayırın - 
əylənin!

Kitab oxuyun və ya şəkilləri/rəsmləri nəzərdən keçirin

Onlarla birlikdə oynayın və ya mahnı oxuyun

Ev işlərini birlikdə görün – ev yığışdırılması və ya xörək 

hazırlanmasını oyuna çevirin! 

Ev tapşırığının hazırlanmasında yardım  edin 

İşə gedə bilmirsiniz?  Məktəblər bağlıdır? Maliyyə vəziyyətinizə görə narahatsınız?  Normaldır ki, bu zaman stress və həyəcan yaşayırsınız. 

SAmma məktəblərin bağlanması sizə imkan yaradır ki, uşaqlarla daha yaxşı əlaqə yaradaq, o cümlədən yeniyetmələrlə. 
Baş-başa keçirilən vaxt həvəsli olur. O, uşaqlara hiss etdirir ki, onlar sevilirlər və onlara qayğı göstərilir.
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For more information click below links:

Baş-başa qaldığınız vaxtın keçirilməsi1 COVID-19  VƏ UŞAĞIN TƏRBIYƏSI

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
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Əlavə məlumat almaq üçün aşağıdakı linki klikləyin:
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Sticky Note
Uşaqlarınızdan soruşun ki, onlar nə etmək istərdilər
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Sticky Note
Seçim onların özlərinə inamlarını artırır.  Əgər onlar fiziki məsafədə yaxşı olmayan nə isə etmək istəsələr,  o zaman bu, onlarla söhbətin çox yaxşı şansıdır (növbəti səhifəyə baxın)




