
         КОВИД-19 и родителство 

     Лошо однесување
Сите деца понекогаш се однесуваат лошо. Тоа е нормално кога децата се уморни, гладни, уплашени или 

кога учат да бидат независни. А особено кога се заглавени дома, можат да не излудат!. 

Пренасочете ги Направете пауза 

Чувствувате дека ќе почнете да 

врескате? Дајте си себе пауза од 10 

секунди. Вдишете и издишете бавно пет 

пати. Потоа обидете се да одговорите 

на посмирен начин. 

Милиони родители велат дека ова 

многу помага! 

Користете последици 

Последиците им помагаат на децата да научат 

да бидат одговорни за она што го прават. Тие 

исто така овозможуваат дисциплина којашто е 

под контрола. Овој начин е поефикасен отколку 

викањето или тепањето. 

Држете 
се до 

советите 

1-3

Време поминато еден-на-еден, пофалба за доброто 

однесување, и доследност во навиките ќе го намалат 

лошото однесување. 

На вашите помали деца и тинејџери, дајте им 

едноставни задачи за кои ќе бидат одговорни. При тоа, 

бидете сигурни дека тие можат да го направат тоа и 

пофалете ги кога ќе го направат тоа! 

Дајте му можност на вашето дете да 

избере да ги следи вашите упатства пред 

да му ја кажете последицата 

Обидете се да останете мирни додека му ја 
задавате последицата. 

Бидете сигурни дека можете да ја 
спроведете последицата. На пример, 
одземање на телефон од тинејџер за една 
недела, тешко е да се спроведе. Да му се 
одземе на еден час е поизводливо. 

Штом последицата е извршена, дајте му 

можност на вашето дете да направи нешто Kликнете тука за повеќе родителски совети: 
добро и пофалете го за тоа! 

Parenting tips 
from WHO 

Parenting tips 
from UNICEF 
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Забележете го лошото однесување доволно рано и 

пренасочете го вниманието на вашите деца од 

лошо кон добро однесување 

Прекинете го уште пред да почне! Кога почнуваат 

да стануваат немирни, може да им го при добиете 

вниманието со нешто интересно или 

забавно: "Дојди, ајде да играме една 
игра" 
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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/
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs
http://covid19parenting.com/



