
Najmä dospievajúca mládež 
potrebuje byť v neustálom kontakte 
so svojimi rovesníkmi a priateľmi. 
Pomôžte im udržať sociálne väzby, 
aj keď na diaľku. Takéto aktivity 
môžete robiť aj spoločne.

Povedzte im, aké 
správanie od nich 
očakávate

Pomôžte svojim 
dospievajúcim 
deťom zostať 
pripojení

Pochváľte deti za 
dobré správanie

Zvoľte pozitívny prístup
Rodičovstvo v čase koronavírusu COVID-19

Je ťažké cítiť sa dobre, keď nás doma deti privádzajú do šialenstva. Zvolania: "Prestaň to robiť!" častokrát nezaberajú, pretože 
deti majú vo zvyku robiť presný opak toho, čo od nich chceme. Pokúste sa preto pokyny formulovať v pozitívnom duchu a 

pochvalou oceňte, keď pokyny dodržia.

Krikom len zvýšite stres v domácnosti, čo môže mať za 
následok nahnevané reakcie. Získajte si pozornosť 
dieťaťa tým, že ho oslovíte pokojným hlasom krstným 
menom.

Využívajte pozitívne ladené slová, keď hovoríte 
deťom, čo majú robiť. Napríklad "Prosím ťa, odložil/-a 
by si si tie veci?"

Všetko je v spôsobe 
komunikácie

Nezabúdajte ich chváliť, keď spravia niečo 
užitočné alebo sa pekne správajú. Možno vám 

nepovedia, že to budú robiť aj naďalej, ale v 
priebehu dní spozorujete, že keď ich za niečo 

oceníte, urobia to znovu. Aj verbálna pochvala 
od rodičov deti ubezpečí, že vás zaujímajú a 

záleží vám na nich.

Buďte realisti
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WHO Podklady 
Kliknutím sem získate ďalšie tipy! 

Ste si istý, že vaše dieťa zvládne, čo od neho 
žiadate? Pre deti je veľmi ťažké sedieť doma ticho 
celé dni, preto je dobré nastaviť si pravidlá - 
napríklad byť ticho keď telefonujete.
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UNICEF Ďalšie jazyky 

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



