
Priblížením dôsledkov deťom ich učíte 
zodpovednosti za svoje činy. Pomáha to 
tiež k budovaniu disciplíny, čo je 
efektívnejšie ako bitka či krik.

Urobte si prestávku
Pokúste sa presmerovať 
ich pozornosť

Ak máte pocit, že vybuchnete a budete 
kričať, zastavte sa a doprajte si 10 

sekundovú prestávku. 5-krát po sebe sa 
zhlboka nadýchnite a vydýchnite. Potom sa 

pokúste reagovať pokojnejším spôsobom.

Milióny rodičov tvrdia, že to naozaj pomáha!

Vysvetlite im dôsledky

Dajte svojmu dieťaťu na výber, či bude počúvať, čo 
mu hovoríte alebo znášať následky zlého správania.

Pokúste sa zostať kľudní, keď mu vysvetľujete 
následky, ktoré sa dostavia, keď neposlúchne.

Uistite sa, že prípadný trest ako následok 
neposlúchnutia nie je prehnaný. Napríklad vyhrážať 
sa stredoškolákovi, že mu vezmete mobil na týždeň 
je prehnané - hodina je realistickejšia.

V prípade, že si dieťa prešlo následkom zlého 
správania, dajte mu šancu urobiť niečo dobré, aby 
ste mali dôvod ho aj pochváliť.

Keď sa vám zdá, že vaše dieťa chce čosi 
vyparatiť, pokúste sa presmerovať jeho 
pozornosť na čosi iné - zo zlého na dobré.

Zastavte ho skôr, ako začne! Keď začne byť 
nepokojné, skúste ho rozptýliť niečim 
zaujímavým alebo zábavným. Pokojne ho 
zavolajte, aby sa išlo s vami hrať.

Využívajte 
rady  

1 až 3

Rodičovstvo v čase 
koronavírusu COVID-19

Všetky deti dokážu hnevať a správať sa zle. Je to normálne, najmä keď sú hladné, unavené alebo sa učia... A keď 
ostanú dlho doma, vedia nás občas poriadne vytočiť.

Spoločný čas jeden na jedného, pochvala, keď spraví niečo 
dobré a pravidelná rutina dokážu v týchto časoch znížiť zlé 
správanie u detí.

Zamestnávajte svoje deti a tínedžerov jednoduchými 
domácimi prácami. Určite sa pred rozdelením úloh uistite, že 
je to niečo, čo zvládnu. Nezabudnite ich na konci pochváliť!
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Kliknutím sem získate ďalšie tipy!:
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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



