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You  Не забравяйте, че вие сте модел за подражание за вашите деца!  

not an endorsement  
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COVID-19 РОДИТЕЛСТВО 

ЛОШО ПОВЕДЕНИЕ  
 
 

Всички деца понякога се държат зле. Това е нормално, когато са уморени, гладни, 

уплашени или се учат да бъдат самостоятелни. Когато сме затворени вкъщи 

проявите на лошо поведение, могат да зачестят. 

 
 
 

Пренасочване  10 секунди 
   пауза 

    
Опитайте се да предусетите 

лошото поведение (като 

забележите, че детето ви става 

неспокойно)  и да пренасочите 

вниманието му към нещо 

интересно. 

Например: „Навън е толкова свежо, 
хайде да излезем на балкона”; 
„Искаш ли да си хапнеш нещо?” 
 

Усещате, че у 

вас се надига гняв и ви се иска 

да крещите.Дайте си 10 секунди 

пауза. Вдишвайте и издишвайте. 

След това се опитайте да 

отговорите спокойно. Милиони 

родители потвърждават, че това 

помага МНОГО 

 

 
 
 
 
 Използвайте последствията 

 
Когато възлагате някаква 

задача, използвайте 

последствията. Какво ще се 

случи, след като детето 

изпълни задачата, а не какво 

ще се случи, ако не я 

изпълни. Последствията учат 

децата на отговорност към 

задълженията.  Последствията 

са по-ефективен начин на 

дисциплиниране от 

наказанията. 

 

Не забравяйте след успешно 
изпълнена задача да похвалите 
детето си и да му дадете 
възможност за любимо занимание.

  
Времето един за друг, похвалите 

за доброто поведение и 

спазването на дневния режим ще 

намалят проявите на лошо 

поведение. 

 
Възлагайте на детето/тийнейджъра си 

прости домашни задължения, за да го 

научите, че всеки член на семейството 

има своите отговорности.  
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COVID-19 

 

 

 

Бъдете отворени за 

разговори с децата си.  

В един момент те със 

сигурност ще се 

обърнат към вас за 

информация, подкрепа 

и успокоение. 

Обръщайте внимание 

на чувствата, тревогите 

и промените в 

поведението им. 

Потвърждавайте 

чувствата им. 
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You can also Take a Pause with your children! 
Parenting tips 

from WHO 

Parenting tips 

from UNICEF 

In worldwide 
EVIDENCE-BASE 

languages 
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COVID-19 РОДИТЕЛСТВО 

ГОВОРЕТЕ ЗА 

КОРОНАВИРУСА  
 
 

Бъдете готови за разговор. Децата ви със сигурност знаят някои неща за вируса. Когато чуят 
достоверна информация от вас, ще бъдат по-спокойни. Бъдете искрени с децата си, само така ще ги 

предпазите. 

Вие познавате детето си най-добре, така че помислете как да представите информацията по достъпен 
за него начин. 

 

Задавайте въпроси 

Задавайте въпроси, за да разберете какво 

детето ви вече знае за вируса и новата 

ситуация, в която живеем. 

 

Бъдете честни 

Давайте достоверна информация на детето 

си, представена по подходящия за 

възрастта начин. 

 

Бъдете подкрепящи 

Възможно е детето ви да е уплашено и 

объркано (или в бъдеще да стане такова). 

Предразполагайте го да споделя мислите 

и емоциите си, показвайте му, че сте там, 

за да го подкрепяте.  

 
 

 

Има прекалено много 
информация, голяма част от 
която е фалшива. 

 
Използвайте достоверни източници на 

информация 

https://www.mon.bg/     
https://www.mh.government.bg/bg/  

https://www.who.int/emergencies/diseases/nov
el-coronavirus-2019/advice-for-public  

https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19 

 

Когато не знаете 
отговорите 

 
Когато не знаете 

отговорите на някой 

детски въпрос, не се 

обвинявайте. Може да 

отговорите „Не знам, но 

можем заедно да 

потърсим информация. 

Използвайте това като 

възможност да научите 

нещо ново заедно с 

детето си. 

 

Състрадателност 

 
Обяснете на детето си, че 

коронавирусът няма нищо общо с 

външния вид, националността или 

езика, на който говорим.Обяснете 

на детето си какво е състрадание 

към болните и тези, които се грижат 

за тях. 

 
Потърсете информация за лекари 

и изследвания, в посока 

преодоляване на вируса и 

откриване на лекарство, истории на 

хора, които са се излекували.. 

 

Насладете се на времето 

със семейството си! 
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