
Ang pagbibigay ng mga konsekwensya o 
consequences ay nakatutulong turuan ang mga 
anak na maging responsable sa kanilang mga 
kilos. Ito ay mas kontroladong pagdidisiplina at 
mas epektibo ito kaysa sa pamamalo o paninigaw.

Panandaliang Humpay
Subukang ibaling ang atensyon 
ng iyong anak

Gusto mo nang sumigaw? Bigyan ang 
sarili ng ilang sandali o mga 10 segundo. 

Humingang paloob at dahan-dahang 
humingang palabas nang limang beses. 

Tapos subukang sumagot nang mas 
kalmado. 

Milyun-milyong magulang ang nagsasabi 
na nakakatulong ito nang malaki.

Gumamit ng mga konsekwensa

Bigyan ang iyong anak ng pagkakataon na sundin 
ang iyong direksyon bago ibigay ang konsekwensya.

Subukang manatiling kalmado habang binibigay ang 
konsekwensya. 

Siguraduhing kayang sundin ang ibibigay na 
konsekwensya. Halimbawa, ang pagkuha sa 
cellphone ng teenager sa loob ng isang linggo ay 
mahirap ipatupad. Ang pagkuha ng cellphone sa 
loob ng isang oras ay mas makakayanan. 

Kapag natapos na ang konsekwensya, bigyan ng 
pagkakataon ang iyong anak na makagawa ng 
maayos o magandang kilos, at purihin siya dito.

Bago pa mangyari ang negatibong kilos, 
ibaling na agad ang atensyon mula 
negatibong kilos patungong positibong kilos.

Pigilan na ito bago pa man magsimula! Kapag 
nagsisimula nang maglikot ang anak, maaring 
ibaling ang atensyon sa mas masayang 
gawain: "Halika, maglaro tayo!"

Ipagpatuloy 
gamitin 
ang 
Tips 1-3 

COCOVID19 - PARENTING

Lahat ng bata ay nakagagawa ng hindi mabuting asal o kilos. Normal ito kapag ang bata ay pagod, gutom, takot, o 
natututong maging independent. At maaring nakakabaliw ito kapag nasa loob lamang ng bahay!

Ang One-on-One time, pagpuri sa maayos o 
magandang kilos, at pagiging consistent sa regular na 
gawain ay makakabawas sa negatibong kilos ng anak. 

Bigyang ang anak ng mga simpleng responsibilidad. 
Siguraduhin lamang na kaya nilang gawin ang mga ito. 
At puruhin sila kapag nagawa nila!
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Parenting tips  
from WHO

Parenting tips  
from UNICEF

In worldwide 
languages EVIDENCE-BASE 

I-click ito para sa mas marami pang parenting tips!
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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



