
Õpeta oma 
last hoidma 

turvalist 
vahemaad 

teiste 
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.

Loo paindlik, aga järjepidev 
igapäevane rutiin

Tee endale ja oma lastele päevakava, mis sisaldab 
kindlaid tegevusi, aga ka vaba aega. See pakub 
lastele turvatunnet ja aitab neil paremini käituda.

Lapsed või teismelised saavad aidata luua 
päevaplaani - nagu kooli tunniplaani. Lastel on 
lihtsam seda järgida, kui nad on aidanud seda luua.

Sa oled oma käitumisega 
lapsele eeskujuks

Kui sa hoiad teistega ohutut vahemaad ja pead 
kinni hügieenist ning kohtled teisi kaastundega, eriti 
neid, kes on haiged ja haavatavad, siis lapsed 
õpivad seda sinult.

Päeva lõpus võta üks  
minut, et mõtiskleda 
möödunud päevast. 
Räägi lapsele ühest 
positiivsest või naljakast 
asjast, mida ta tegi. Kiida 
ka ennast asjade eest, 
mida täna hästi tegid - sa 
oled super!

Kui see on teie riigis lubatud, viige 
lapsed õue.

Kirjutage koos kirju ja joonistage 
pilte, saatke neid lähedastele ja 
sõpradelevõi riputage kodu 
lähedusse teistele vaatamiseks!

Sa saad oma lapsele kindlustunnet 
pakkuda, kui räägid neile, kuidas sa 
neid turvalisena hoiad. Kuula nende 
ettepanekuid ja võta neid tõsiselt.

Tee käte pesemine ja hügieen lõbusaks

Loo 20-sekundiline laul 
kätepesust.

Tee mäng sellest, kui vähe 
me suudame oma nägu 
katsuda. Kes katsub vähem, 
see võidab! (te võite üksteise 
punkte lugeda).

COVID-19 on ära võtnud meie igapäevase töö, kodu ja kooli rutiinid.
See on raske nii lastele, teismelistele kui ka sulle. Uute rutiinide loomine aitab.
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Loo struktuur!3 COVID-19 nõuanded lapsevanematele

Kaasa igasse päeva trenn - see aitab 
kodus olles stressi maandada.

Loe lisaks (inglise keeles):

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



