
Učte deti 
dodržiavať 

bezpečnú 
vzdialenosť

Vytvorte si flexibilnú, 
ale za to dôslednú 
dennú rutinu

Vytvorte štrukturovaný rozvrh pre vaše deti pokrývajúci 
školské, ale aj voľnočasové aktivity. Takýto plán im môže 
pomôcť cítiť sa istejšie a lepšie sa správať. 

Nezabudnite na každý deň naplánovať 
nejakú fyzickú aktivitu - to im pomôže 
uvoľniť stres a prebytočnú energiu.

Ste vzorom pre 
správanie svojich detí

Praktizovaním hygienických a dištančných opatrení, 
ako aj zaobchádzaním s ostatnými so súcitom - 
najmä s najviac ohrozenými idete príkladom pre 
svoje deti, ktoré sa tak od vás učia dobrým 
praktikám.

Na konci každého dňa 
sa na minútku zastavte 
a premýšľajte o svojom 
dni. Povedzte svojim 
deťom jednu pozitívnu 
alebo zábavnú vec, 
ktorú urobili.

Pochváľte aj seba za to, 
čo ste za deň zvládli. 
Ste hviezda!

Je v poriadku pustiť deti pobehať si von.

Nechajte deti tvoriť. Deti môžu napríklad 
napísať listy alebo nakresliť obrázky. 
Nalepte ich do okien alebo umiestnite 
vonku, aby ich videli aj ostatní ľudia.

Ubezpečujte deti, že všetko bude v 
poriadku a hovorte im, čo robíte preto, 
aby boli v bezpečí. Vypočujte si aj ich 
návrhy a vezmite ich na vedomie.

Urobte z umývania rúk zábavu

Vyberte nejakú 20-
sekundovú pesničku pre 
umývanie rúk. Bodujte deti 
za umývanie rúk, urobte z 
tejto aktivity zábavu.

Vymyslite hru zameranú na 
dotýkanie sa tváre. To dieťa, 
ktoré si za deň najmenejkrát 
chytí tvár, vyhrá! Nezabudnite ho 
odmeniť alebo pochváliť.

Rodičovstvo v čase koronavírusu COVID-19

Korona nás pripravila o naše každodenné rutiny - pracovné, školské, či domáce.
Celá situácia je náročná pre nás všetkých, od najmenších po najstarších. Vytvorenie dennej rutiny alebo rozvrhu aktivít môže pomôcť.
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Kliknutím sem získate ďalšie tipy!

Dajte dňom štruktúru!

Vaše deti/ dospievajúci členovia rodiny vám môžu pomôcť pri 
plánovaní denného alebo školského rozvrhu. Účasť na tvorbe 
im pomôže lepšie dodržiavať rozvrh počas dňa.
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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



