
  

Родителски грижи по време на COVID-19 
Запазете спокойствие и контролирайте стреса 

Това е стресово време. Погрижете се за себе си, за да можете да подкрепяте децата си. 

Не сте сами Изслушвайте 
децата сиМилиони хора имат същите страхове като нас. Намерете някого, с 

когото можете да говорите за това как се чувствате. Слушай го. 
Избягвайте социални медии, които ви карат да чувствате паника. 

Почивайте си 

Всички понякога се нуждаем от почивка. Когато 
децата ви спят, направете нещо забавно или 
релаксиращо за себе си. Направете списък със 
здравословни дейности, които ВИЕ обичате да 
правите. Заслужавате го! 

Бъдете отворени и изслушвайте 
децата си. Децата ви ще търсят 

подкрепа и успокоение. 
Слушайте децата си, когато 

споделят как се чувстват. 
Приемете начина по който се 

чувстват и им осигурете 
удобство.

Направе
те пауза 

Стъпка 1: Подготовка 
 Намерете удобна позиция за седене, 

поставете краката си равно на пода, като 
ръцете ви почиват върху скута. 

 Затворете очи, ако се чувствате удобно. 

Едноминутна 
релаксираща 

дейност, която 
можете да 

правите, когато 
се чувствате 

стресирани или 
притеснени.

Стъпка 3: Фокусирайте се върху дишането си. 
 Слушайте се как вдишвате и издишвате. 

 Можете да сложите ръка на корема си и да 
усещате как се надига и спада с всеки дъх. 

 Може да си кажете „Всичко е наред. Каквото и да 
става, добре съм." 

 След това просто слушайте дъха си за известно 
    време. 

Стъпка 2: Мислете, чувствайте тялото си.  
 Запитайте се: „Какво мисля сега?“ 

 Обърнете внимание на мислите си. 
Забележете дали са отрицателни или 
положителни. 

 Обърнете внимание как се чувствате 
емоционално. Забележете дали се чувствате 
щастливи или не. 

 Обърнете внимание как се чувства тялото ви.    
 Забележете всичко, което ви боли или къде  
    чувствате напрежение. 

Стъпка 4: Връщане обратно.  
 Обърнете внимание как се чувства цялото ви тяло. 
 Слушайте звуците в стаята. 

Стъпка: Разсъждавайте. 
 Помислете „Изобщо чувствам ли се различно?“ 
 Когато сте готови, отворете очи. 

Правенето на пауза може също да бъде полезно, когато 
установите, че детето ви дразни или е направило нещо 
нередно. Дава ви шанс да сте по-спокойни. Дори няколко 
дълбоки вдишвания или свързване с усещането за пода 
под вас може да доведе до промяна. Можете също да 
направите пауза с децата си! 

Кликнете тук за повече съвети за родителство! 
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