
COVID-19 Родитељство 
Лоше понашање

Сва деца се понекад лоше понашају. То је нормално када су деца уморна, гладна, 
уплашена или се уче самосталности. И могу нас излуђивати када смо стално у кући! 

Покушајте да преусмерите Пауза 

Дође вам да вриснете? Зауставите 
се на 10 секунди. Удахните и 
издахните полако пет пута. Затим 
покушајте да одговорите смирено. 

Милиони родитеља кажу да ово 
помаже - пуно. 

Користите последице 
Последице помажу да деца уче да 
преузму одговорност за поступке. 
Такође, дозвољавају контролисану 
дисциплину. Ово је ефикасније од 
ударања или викања. 

Користите 
савете 
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Провођење времена са дететом, похвале када је 
добро, дословно спровођење рутине ће 
смањити лоше понашање. 

Дајте својој деци и тинејџерима једноставне 
задатке са одговорностима. Нека то буде нешто 
што могу да ураде. И похвалите их кад то ураде! 

Омогућите детету да следи ваша упутства 
пре него што дође до последица. 

Покушајте да будете смирени када 
објашњавате шта је последица. 

Постарајте се да можете да је спроведете. 
На пример, одузимање телефона тинејџеру 
на недељу дана тешко је спровести. 
Одузимање на сат времена је реалније. 

Када се казна заврши, дајте детету 
прилику да учини нешто добро и похвалите 
га због тога. 

Кликните овде за више савета о родитељству! 

Parenting tips 
from WHO 

Parenting tips 
from UNICEF 
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Приметите лоше понашање рано и преусмерите 
пажњу детета са лошег на добро понашање. 

Зауставите га пре него што започне! Када 
постају немирни, можете им одвући пажњу 
нечим занимљивим или забавним: "Хајде да 
се играмо заједно!" 
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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
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