
Jäljenda nende näoilmeid ja häälitsusi

Laulge, tehke pottide ja lusikatega muusikat 

Laduge topse või klotse

Jutusta lugu, loe raamatut või näita pilte

Vestelge neile huvipakkuvatel teemadel: 
sport, muusika, TV, kuulsused, sõbrad

Tehke jalutuskäik - õues või toas

Tehke koos trenni nende lemmikmuusika 
saatel

Tegevused teismelisega Tegevused väikese lapsega

Tegevused beebi/väikelapsega

Lülita TV ja telefon
välja. Leidke hetkeks 

infovaba aeg.

Valikute tegemine tugevdab nende 
enesekindlust. Kui nad tahavad teha 

midagi, mis ei ole OK sotsiaalse 
eraldatuse ajal, siis on see hea 

võimalus selle arutamiseks. (vaata 
järgmist lehte)

Küsi lapselt, mida ta 
teha tahaks

See võib olla vaid 20 minutit või pikemalt - see on 
teie otsustada. Lapsega koosveetmise aeg võiks 
olla igal päeval samal ajal, siis ta oskab seda 
oodata. 

Veeda iga lapsega 
üks ühele aega

Kuula neid, vaata neid. Anna 
neile kogu oma tähelepanu. 
Lõbutsege!

Loe raamatut või vaadake pilte

Tehke jalutuskäik - õues või toas

Kuulake muusikat, tantsige ja laulge!

Tehke koos majapidamistöid - muutke koristamine ja 
söögivalmistamine mänguliseks!

Abista koolitöödes

Koolide ajutine sulgemine annab võimaluse luua paremaid suhteid oma lastega.
Üks ühele aeg on vaba ja lõbus. See aitab lastel tunda end turvaliselt ja armastatuna ning näitab neile, et nad on olulised.
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Parenting tips  
from WHO

Parenting tips  
from UNICEF

In worldwide 
languages EVIDENCE-BASE 

Loe lisaks (inglise keeles):

Ei saa tööle minna? Koolid on suletud? Rahamured? Sellises olukorras on normaalne muretseda ja stressis olla.

Üks ühele aeg1 COVID-19 nõuanded lapsevanematele

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



