
На младите особено им е потребна 
комуникација со пријателите. 
Помогнете му на детето да се поврзе 
на социјалните мрежи и други 
безбедни начини од дистанца. Тоа е 
нешто што може заедно да го правите. 

Кажете го однесувањето кое 
сакате да го видите кај нив

Помогнете му на 
детето да остане 

поврзано

Пофалете го детето кога 
добро се однесува

Oстанете позитивни2 КОВИД-19 и родителство 

Tешко е да останеме позитивни кога нашите деца не излудуваат. Често реагираме со „престани!”. Но, за децата се 
поголеми шансите да не послушаат доколку им даваме позитивни инструкции и многу пофалби за тоа што добро ќе го 

сработат.  

Викањето само може да ве направи вас и 
детето повеќе под стрес и гневни. Добијте го 
вниманието на детето со тоа што ќе го 
користите неговото име. Зборувајте смирено. 

Користете позитивни термини кога му 
кажувате на детето што да прави, како „те 
молам раскрени си ги алиштата” (наместо 
„немој да си направил неред”)

Се е во испораката

Oбидете се да го пофалите детето за нешто 
што добро завршило. Тие може да не го 

покажат тоа, но ќе приметите како повторно 
го прават тоа за кое сте биле задоволни. 

Mоже ли детето да го изведе тоа што го 
барате? Прилично е тешко за дете да биде 
тивко цел ден, но може да биде тивко 15 
минути додека сте на телефон.  

Бидете реални
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from WHO

Parenting tips  
from UNICEF

In worldwide 
languages EVIDENCE-BASE 

Kликнете тука за повеќе родителски совети:

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



