
განასახიერეთ მათი გამომეტყველება და ხმები, 
გამოიყენეთ ფინჯნები ან სხვა ნივთები ხმების 
მრავალფეროვნებისთვის

იმღერეთ,  შექმენით მუსიკა კოვზების და ჭიქების 
გამოყენებით

ააშენეთ ფიგურები ფინჯნის ან კუბების გამოყენებით

მოყევით ამბავი, წაიკითხეთ წიგნი ან დაათვალიერეთ 
სურათები

ესაუბრეთ მათთვის სასურველ თემებზე: 
სპორტი, მუსიკა, ტელევიზია, ცნობილი სა 
ხეები, მეგობრები

ისეირნეთ ეზოში ან სახლის ირგვლივ

 იმღერეთ ერთად მათი საყვარელი სიმღერა

თინეიჯერებთან 
ურთიერთობისთვის

მოზრდილ ბავშვთან 
ურთიერთობისთვის! 

რამდენიმე იდეა ჩვილ/ადრეული 
ასაკის ბავშვთან დაკავშირებით

გამორთეთ ტელევიზორი 
და ტელეფონი. დაისვენეთ 

ვირუსის შესახებ 
ინფორმაციისგან.

არჩევანი აძლიერებს 
თავდაჯერებულობას. თუ მათ 

სურთ რაიმეს კეთება, რაც არ 
მოდის თანხვედრაში 

სოციალურ დისტანციასთან, ეს 
არის შანსი ვესაუბროთ და 

ავუხსნათ მათ ამის შესახებ. 
(იხილეთ შემდეგი ბროშურა).

ჰკითხეთ ბავშვებს, 
რისი გაკეთება 

სურთ მათ.
ეს შესაძლოა იყოს 20 წუთი ან მეტი - 
ჩვენზეა დამოკიდებული. ეს 
შესაძლოა იყოს ყოველ დღე, ერთი და 
იმავე დროს, რომ ბავშვებს ჰქონდეთ 
პოზიტიური მოლოდინი.

გამოყავით დრო 
თითოეული ბავშვისთვის

უსმინეთ მათ, უყურეთ მათ. 
დაუთმეთ მათ თქვენი 
სრული ყურადღება. 
გაერთეთ!

წაიკითხეთ წიგნი ან დაათვალიერეთ სურათები 

ისეირნეთ ეზოში ან სახლის ირგვლივ

იცეკვეთ, იმღერეთ!

დაკავდით საქმეებით ერთად  - ითამაშეთ 

კერძების მომზადება ან დასუფთავება!

დაეხმარეთ საშინაო დავალებების მომზადებაში

ვერ მიდიხართ სამსახურში? სკოლები დახურულია? ნერვიულობთ ფინანსურ საკითხებზე? - ასეთ დროს სტრესი 
და გადაღლა ნორმალურია.

სკოლის დახურვა კარგი შანსია დავამყაროთ უკეთესი ურთიერთობა ჩვენს შვილებთან.
"ერთად ყოფნის დრო" არის სახალისო და გასართობი. ბავშვებს უჩნდებათ შეგრძნება, რომ უყვართ, არიან 

დაცულები და ანახებს მათ, რომ არიან მნიშვნელოვანი.
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ნახეთ აქ უფრო მეტი რჩევები მშობლებისთვის

ერთად ყოფნის დრო1 COVID-19 მშობლობა

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



