
Организирайте забавни преживявания. Гледайте 

забавни филми, слушайте музика, танцувайте, рисувайте, 

играйте игри заедно, стимулирайте творчеството. Тези 

дейности държат негативните мисли далече от съзнанието 

на детето. Опитайте да му ги осигурите, доколкото това е 

възможно. 

Трансформирайте начина, по който мислите за 

ситуацията – наред и негативните последствия има и 

много позитивни. Нека се фокусираме върху тях:  

 Децата формират адаптивни умения да 

изпълняване на учебни задачи, помощ при 

организиране на работата и управление на времето; 

разбиране на инструкции, социално участие и 

взаимодействие чрез различни комуникационни 

приложения в интернет и спазване на правила за 

безопасност; 

 Ситуацията е и възможност. Време за 

общуване, за игри, да четем заедно, да покажем или 

разкажем на децата нещата, за които обикновено не 

остава време, за вглеждане в навиците им за учене, за 

подкрепа в трудностите им. 

Преди да започнете да обяснявате на децата 

какво представлява този вирус е необходимо да 

разберете какво всъщност знаят те самите за него. 

Добре е разговорът да се случи в спокоен за тях и 

за вас момент. Отделете време за слушане.  

Ако в детската глава въображението рисува 

страшни картини  за собствената му смърт или на 

близки хора е необходимо да подходите деликатно. 

Изслушайте внимателно детето. Насърчете писането и 

рисуването на преживяването. 

Важно е да обясните на детето, че заболяването 

много прилича на грип, като отделите внимание на 

фактите, че децата се разболяват рядко, както и че има 

начини за предпазване.  

Създайте усещане за безопасност. Когато се 

чувстват уязвими, децата имат нужда от потвърждения за 

безопасност. Физическите удобства – одеала, любими 

храни, забавни дейности и най-вече прекарването на 

допълнително време заедно като семейство е убежище за 

децата във време на криза. 

Сега е подходящ момент да акцентираме върху 

важността на хигиенните навици и 

здравословното хранене. Ситуацията дава 

възможност да мотивираме изискванията за хигиена, 

които и преди сме имал-и към децата в ежедневието и за 

които многократно сме напомняли и повтаряли. Давайте 

личен пример!  

Управлявайте собствените си страхове и паника.  

Децата ви ще разчитат на вас не само за успокоение, но и 

за личен пример за това как се справяте със собствените 

си негативни емоции. Отделете достатъчно време за себе 

си, в което да се справите с емоциите си и това, което 

преживявате, за да имате ресурси, когато децата ви се 

нуждаят от вас.   

Дисциплинта и правилата.  – структурирайте 

времето, въведете дневен режим и дейности. Така ще 

избегнете скуката, хаоса, напрежението и конфликтите в 

къщи. Бъдете търпеливи с детето си в периода на 

карантина! 

ВАЖНО!  

Следете поведението на детето във времето 

Макар че е нормално поведението на децата да се променя 

и те да проявяват симптоми на стрес и тревога, те 

могат да се превърнат в по-сериозен проблем, ако 

продължават повече време. Следете промените в съня, 

храненето, играта, ученето, общуването на децата. Ако 

няма подобрения във времето, обърнете се към специалист 

за помощ.  

Уважаеми родители, 

Вече сте чули собственото си дете да 

говори за коронавируса, да задава 

въпроси, а може би и да изпитва страх 

за собственото си здраве и 

благополучие. 

Децата са най-уязвими по време на 

криза. Без значение дали са засегнати 

лично или са изложени на кризисни 

обстоятелства – чрез медиите, чрез 

заобикалящите ги близки. Съществува 

пряка зависимост между тревожността 

на родителите и тревожността, която 

изпитва детето – колкото по-тревожни 

са възрастните, толкова повече тази 

тревожност обзема и детето. 

Вместо да се опитваме да скрием от 

децата опасностите, трудните и 

неприятни ситуации, е по-добре да се 


