
Opakujte jeho výrazy a zvuky, čo vydáva 

Zaspievajte mu pesničku, prípadne si zahrajte na 
hudobný nástroj alebo len tak zabubnujte lyžičkami 

Postavte vežu z plastových pohárov alebo kociek

Rozprávajte mu príbehy, čítajte knižky, ukazujte 
obrázky a fotky

Rozprávajte sa o ich obľúbených veciach: šport, hudba, 
priatelia, obľúbený film alebo seriál

Spoločne uvarte obľúbené jedlo.

Zacvičte si spolu v rytme obľúbenej hudby.

Čo robiť s dospievajúcim 
dieťaťom Čo robiť s dieťaťom 

Čo robiť s batoľaťom

Vypnite televízor a 
mobil. Vytvorte si 

takzvaný 
"bezvírusový čas"

Možnosť výberu v nich povzbudzuje 
sebadôveru. Keby napríklad chceli robiť 

niečo, čo nariadenia neumožňujú práve z 
dôvodu sociálneho dištancovania sa, využite 

tento priestor na to, aby ste im vysvetlili, 
prečo to tak je.  

(Viď ďalší plagát)

Pýtajte sa detí, čo 
by chceli robiť

Keď aj na 20 minút, prípadne dlhšie - je to na vás. 
Môže si čas fixne naplánovať do denných 
rozvrhov, aby vedeli, že tento čas majú vyhradený 
len pre vás.

Určite si čas pre 
každé dieťa zvlášť

Počúvajte ich, pozerajte sa 
na ne. Doprajte deťom svoju 
plnú pozornosť. Bavte sa!

Čítajte knihy alebo si prezerajte obrázky

Kreslite

Zatancujte si na obľúbenú pesničku alebo si ju 
spoločne zaspievajte!

Robte domáce práce spoločne a hravo! Napríklad upratujte, 
varte 

Pomôžte im s domácimi úlohami

Rodičovstvo v čase koronavírusu COVID-19

Školy sú zatvorené, finančná situácia sa pravdepodobne zhoršila. Je celkom normálne, že vás v takýchto situáciách premáha pocit stresu.

Školy sú zatvorené a to je príležitosť pre vás nadviazať hlbší vzťah s vašimi deťmi.
Čas, ktorý si vyhradíte jeden pre druhého by mal byť plný zábavy. Deti sa tak budú cítiť v bezpečí a vy ich tak uistíte, že sú pre vás dôležité.

Parenting for Lifelong Health is supported by the UKRI GCRF Accelerating Achievement for Africa’s Adolescents Hub, the European Research Council (ERC) under the European Union’s Seventh Framework Programme and the Horizon 2020 
Research and Innovation Programme, Oxford University Innovation GCRF Sustainable Impact Fund, UNICEF, the Leverhulme Trust, the Economic and Social Research Council, WHO, CIDA, the National Research Foundation of South Africa, 

Ilifa Labantwana, Rand Merchant Bank Fund, the ApexHi Charitable Trust, the John Fell Fund, the Evaluation Fund, the UBS Optimus Foundation, USAID-PEPFAR, the Wellcome Trust, Grand Challenges Canada and Wellspring Advisors.

The mark “CDC” is owned by 
the US Dept of Health and 
Human Services and is used 
with permission. Use of this 
logo is not an endorsement 
by HHS or CDC of any 
particular product, service, 
or enterprise.

WHO Podklady 

Čas vyhradený jeden pre druhého1

Kliknutím sem získate ďalšie tipy!

     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



