
  

Родителски грижи по време на COVID-19 
Да бъдем позитивни 

Трудно е да се чувстваме позитивно, когато децата ни или нашите тийнейджърите ни полудяват. Често в крайна 
сметка казваме „Спри да правиш това!“ Но децата са много по-склонни да направят това, което поискаме, ако им 
дадем положителни инструкции     и ги    хвалим много за това, което правят правилно. 

Обяснете какво поведение 
искате да видите 

Похвалете детето си, когато се 
държи добре

Използвайте положителни думи, когато 
казвате на детето си какво да прави, като 
например: „Моля те, подреди дрехите си“. 
(вместо: ,,Не прави такава бъркотия!") 

Опитайте да похвалите детето или 
тийнейджъра за нещо, което са направили 

добре. Може да не го покажат, но ще видите че 
отново че го направят. Това ще ги увери освен

това, че забелязвате и ви е грижа.Всичко се крие в начина на 
представяне 

Викането на детето ви просто ще направи вас и 
тях по-стресирани и по-ядосани. Привлечете 
вниманието на детето си, като използвате името 

му. Говорете със спокоен глас. 

Бъдете реалистични 

Може ли вашето дете всъщност да направи това, 
което искате от него? Много е трудно детето да 
мълчи вътре цял ден, но може би може да запази 
тишина 15 минути, докато говорите по телефона. 

Помогнете на вашия 
тийнейджър да се свързва 
с приятелите си 

Тийнейджърите имат особена 
нужда да общуват с приятелите си. 
Помогнете на тийнейджъра да се 
свърже с  тях чрез социални медии 
и по други начини. Това е нещо, 
което можете да направите и 
заедно! 

Щракнете тук за повече съвети за родителите! 
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