
         КОВИД-19 и родителство 

     Структурирајте се
KОВИД-19 ни ги има изменето работата, домот и уличишните рутини. Oва е тешко за деца, млади и за вас. 

Воведувањето нови рутини може да е од помош. 

Воспоставете флексибилна 

И конзистентна дневна 
рутина 

MНаправете распоред за вас и децата со одвоено 

време за структурирани активности. Ова може да 

им помогне на децата да се чувствуваат безбедно и 

со добро однесување. 

Децата и младите може да помогнат во 
воспоставувањето на дневна содржина - како на 
пример распоред на часови. Децатlа најчесто ќе ги
пратат ваквите совети. 

Вклучете физички вежби за секој 

ден - ова помага во стресот на 

Научете 
го детето 

за 
одржување 

 безбедна 
дистанца 

. 

Доколку е возможно, изнесете ги 

децата надвор. 

Можете исто да пишувате писма 

или да цртате цртежи кои ќе ги 

споделувате со други. Истакнете ги 

надвор за други да ги погледнат! 

Mоже да го осигурате детето 

зборувајќи му за како сте на 

сигурно. Слушајте ги нивните 

препораки и сфатете ги сериозно. 

децата и нивото на енергијс. Направете го миењето раце и хигиената забавни 

Направете песна од 20 

секунди за миење раце. 

Додајте активности! 

Давајте им на децата 

поени и пофалувајте ги 

за редовно миење раце. 

Направете игра да видите 

кој помалку пати ќе го 

допре лицето со награда за 

најмалиот број допири 

(може да броите еден за 

друг). 

Вие сте пример за 
однесувњето на вашето 
дете 

Aко се придржувате до држење дистаца од 

други, одржување хигиена и сочувствување со 

другите особено оние кои се болни и ранливи - 

На крајот од секој ден, 
одвојте малку време да 
размислите за денот. 
Споделете на детето 
една позитивна или 
забавна работа која ја 
направиле. 

Пофалете се себе за 
успешно завршеното за 
дента! 

Kликнете тука за повеќе родителски совети!: 

вашите деца ќе учат од вас. Parenting tips 
from WHO 

Parenting tips 
from UNICEF 

In worldwide 
languages 

EVIDENCE-BASE 
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://covid19parenting.com/
http://covid19parenting.com/
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



