
Yeniyetmələrə xüsusilə 
yoldaşlarla əlaqə saxlamaq 
lazımdır. Onlara sosial media və 
başqa təhlükəsiz mənbələr 
vasitəsilə ətraf mühitlə əlaqə 
saxlamaqda yardım edin. Bunu da 
birlikdə edə bilərsiniz!

Uşaqdan almaq istədiyiniz 
davranışı təsvir edin 

Uşağa ətraf mühitlə 
əlaqə qurmaqda 
yardım edin 

Uşağı tərifləyin ki, özünü 
yaxşı aparır  

Müsbət əhval-ruhiyyənin saxlanılması 2 COVID-19  VƏ UŞAĞIN TƏRBIYƏSI

Bu, həqiqətən də çətindir. Bir qayda olaraq, uşağın davranışının valideynlər üçün qəbul edilməz olduğu halda, müsbət 
təlimatların verilməsi və təriflənmə, onların buna layiq görüldüklərində daha yaxşı təsir edir, nəinki başqa metodlar. 

Qışqırıq uşaqlara pis təsir göstərir. Bu, onları daha 
da qıcıqlandırır və acıqlandırır. Uşağın adını 
çəkməklə diqqəti ona yönəldin. Söhbətin  sakit 
tonundan istifadə edin. 

Pozitiv terminlərdən istifadə edin – “Zəhmət 
olmasa, paltarını yığışdır” və deməyin ki, “necə də 
dağınıqdır, nəyə bənzəyir!”

Söhbət tonuna diqqət verin 

Çalışın, hər zaman uşaq nəyi isə düzgün yerinə 
yetirəndə, onu tərifləyəsiniz. Onlar nazlansalar da, 

tərifi bəyənəcəklər  və yaxşı hərəkəti təkrar etməyə 
çalışacaqlar.   Bu eləcə də uşaqları inandıracaqdır ki, 

siz onlara diqqət verirsiniz və görürsünüz.

Uşaq həqiqətən də istədiklərinizi bacara bilərmi? 
Uşaq üçün axı evdə bütün günü sakit oturmaq çox 
çətindir -  bəlkə bunun yerinə onlardan xahiş edək 
ki, 15 dəqiqə sakit qalsınlar ki, təcili işlərimizi 
yerinə yetirə bilək?
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For more information click below links:

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
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