
 

COVID-19 DÖWRÜNDE ÇAGA 
TERBIÝESI ÜÇIN MASLAHATLAR   

Bütin dünýädäki maşgalalar Coronavirus 2019 (COVID-19) bilen baglanyşykly bolup geçýän üýtgeşmelere uýgunlaşmaga 
synanyşýarlar. Ene-atalaryň köpüsine iş, çaga seretmek we öý hyzmatyny birleşdirmek aňsat däl, esasanam adaty goldaw 
hyzmatlaryndan aýrylan döwründe. Aslynda izolýasiýa, bilelikde wagt geçirmek we çagalary bilen gatnaşyklary gowulaşdyrmak 
mümkinçiligi üpjün edip biler, ýöne şol bir wagtyň özünde käbir ene-atalar duýgular bilen ileri tutulýan zatlaryň arasynda gapma-
garşylyklary, şeýle hem amaly kynçylyklary başdan geçirýärler. 

 
Aşakda ene-atalara öz çagalaryna, şeýle hem öz abadançylygyna ideg etmäge kömek edýän maslahatlar berilýär. 

Siz nämeleri başdan geçirip bilersiňiz? 

Bütindünýä pandemiýasy ene-atalar / hossarlar bilen birlikde hemmeler üçin 
stres derejesini ýokarlandyrýar. Stres alamatlaryny başdan geçirýän bolsaňyz, 
bu adaty ýagdaý we bu ýagdaý ýeke sizde däldir.  

Stressi başdan geçirýän adamda şu alamatlar bolup biler: 
 

•  COVID-19 hakda täze maglumatlaryň hemişelik we obsesif zerurlygy, bu 
bolsa beýleki meselelerde jemlenmekde kynçylyklara sebäp bolýar;  

 

•  Ýönekeý we çylşyrymly meselelere karar bermek ukybyny jemläp 
bilmezlik we şol ukybyň peselmegi; 

 

• Depressiýa, gahar ýa-da aladalanmak; 
 

  

• Iýmitiň we / ýa-da ukynyň bozulmagy. 
 

 Optimist we oňyn bolmaga synanyşyň - häzirki wagtda 
millionlarça adam özüni edil siz ýaly duýarlar.  

  Mümkin boldugyça özüňize gowy serediň - çagalara ideg 
etmek jogapkärçiligini ýakynlaryňyz bilen paýlaşyň, iş, 
dynç alyş  mümkinçilikleri üçin özüňize wagt bölüň, 
mümkin boldugyça gündelik işiňize hemişeki ýaly ýapyşyň. 

Siz hakynda 

Özüňize kömek etmek üçin näme edip bilersiňiz? 
Gutlaýarys - siz bu ýagdaýyň kyn pursatdygyna, ony ýeňip geçmelidigine, onuň näbellilik we stresden dolydygyna düşünip ilkinji 
ädim ätdiňiz. Diýmek, näme edip bilersiňiz? 

 Durmuşyň adaty ritmini saklamaga synanyşyň. Sizi 
rahatlandyryp biljek islendik ruhy, dini ýa-da medeni 
işleriňizi ýerine ýetiriň.  

 Özüňiz we maşgalaňyz üçin sagdyn endikleriň sanawyny 
düzüň - aşa köp içmek, onlaýn humar oýnamak ýa-da neşe 
serişdesini kabul etmek ýaly hereketlerden gaça duruň. 
Ýatda saklaň – kynçylygy ýeňip geçmegiň otrisatel usullary 
stres derejesini güýçlendirýär we soňlygy bilen  
ýagdaýyňyzy erbetleşdirip biler. 

Terbiýe bermek adaty döwürde-de kyn bolup biler, ýöne bu kyn döwürde hökmany zat - siziň özüňize, çagaňyza we tutuş 
maşgalaňyza kömek etmek üçin ädim ätmegiňizdir. 



 

Çagaňyz näme başdan geçirip biler? 

Çagalar streslere dürli görnüşde jogap berýärler, reaksiýalary dürli faktorlara, şol sanda ýaşyna görä 
üýtgäp biler. Ine birnäçe alamat: 
 
• Käbir çagalar başda öýde bolmakdan hoşal bolup bilerler, ýöne wagtyň geçmegi bilen adaty 

durmuş ýörelgeleriniň bozulmagy, dostlaryndan üzňe bolmak we beýleki çäklendirmeler olaryň 
stresini artdyrar. 

 
• Çagalar keýpiň peselmegini ya-da gowulanmagyny başdan geçirip bilerler we gylyk-häsiýetleri 

üýtgäp biler. Adatdan daşary işjeň, agressiw, asuda ýa-da gynandyryjy bolup biler.  
 
• Çagalarda gorky, depressiýa we alada duýgulary döräp biler. Olar adatdakysyndan has aglak ya-

da ene-atasyna asylyp duran bolup bilerler. Ukuda näsazlyklary başdan geçirip bilerler. 
 
• Çagalarda öýe  ýa-da mekdebe degişli işlerini ýerine ýetirmekde höwessizlik döräp biler. Şeýle 

hem,  öz doganlary we beýleki maşgala agzalary bilen oňuşmazlyk, düşünişmezlik bolup başlar. 

Siz öz çagaňyza nähili kömek edip bilersiňiz? 

• Çagaňyza mähirli boluň, onuň bilen gowy gatnaşykda 
bolup, ony köşeşdirmäge we teselli bermäge synanyşyň. 
Gujaklaň we eliden tutuň. Ony söýýändigiňizi aýdyň. 

 

• • Çagaňyzy islendik sebäp bilen öwüp duruň, haýsydyr 
bir gowy iş edeninde, näçe ujypsyz görünse-de, ony 
öwüň. Ony näçe köp öwseňiz, şonça-da gowy işleri  
gaýtalap durar! 

• Çagalara bolup geçýän zatlar barada dogry maglumat 
beriň, ýöne aşa köp ýüklemäň. Çagalaryňyz bilen görýän 
ýa-da ara alyp maslahatlaşýan zatlaryňyza üns beriň. 

 

• Çagaňyzy oýnamaga höweslendiriň. Stressleri we 
aladalary ýeňip geçmek üçin oýunlar örän möhümdir. Bu 
olara durmuşyň tanyş ritmini saklamaga kömek edýär. 

Siziň çagaňyz hakynda   

• Çagalaryňyzy peýdaly çärelere 
çekmek üçin gyzykly çäreleriň 
bardygyna göz ýetiriň. Çagalar 
başgalara kömek edenlerinde 
we bir zatlar bilen 
meşgullananda has gowy 
edýärler. 

• Çagaňyz bilen sabyrly boluň, özüni alyp barşyny, 
goldawyňyzy almak islegini, içgysgynçlyk ýa-da gowy 
görýän güýmenjesiniň ýoklugyny  tankytlamazlyga 
synanyşyň. 
  

• Çagalara we ululara “ şu üýtgäp duran ýagdaýda“ 
hoşniýetli sözler we gowy çemeleşmegiň” has 
möhümdigini düşündiriň. Bu, esasanam sesiň äheňi 
ýokarlananda ýa-da tankyt güýçlenip başlanda bildirýär. 

 

• Çagaňyzyň özüni duýşuna üns beriň. Ony diňläň we 
wagtyň nähili kyndygyna düşünjek boluň. 

 

• Çagalaryňyzyň gorky ýa-da alada duýgularyny 
artdyrandygyny görseňiz, olardan  özüni nähili 
duýýandyklaryny soraň. Çaganyň duýgularyna 
düşünmek, ony rahatlandyrmaga we teselli bermäge 
kömek eder. 

• Gündelik işleriňizi (ýatmak, 
ertirlik, günortanlyk, agşamlyk 
nahary) mümkin boldugyça 
saklamaga synanyşyň; täze 
maşgala çärelerini edip başlaň 
(meselem, bilelikde nahar 
bişirmek ýa-da surat çekmek). 

 

• Maşgala agzalary üçin gündelik 
maşklar üçin wagt belläň. 

• Her bir çaga üçin, esasanam uly ýaşly çagalar üçin gysga 
wagtlyk bolsada, her gün şahsy ýer belläp beriň. 

• Mümkin boldugyça internet ýa-
da telefon / wideo jaňlary ulanyp 
maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen 
aragatnaşykda boluň. 

 

• Çagaňyz onlaýn aragatnaşykda 
bolanda, ona goldaw beriň, 
howpsuz ýagdaýda bolmagyna 
kömek ediň. 

Çagalaryň stresli ýagdaýlara şeýle reaksiýasynyň bolup bilmegi köplenç garaşylýan ýagdaýdygyny ýadyňyzdan çykarmaň. 
Stressiň bardygyny bilip, olary ýaşyna laýyk derejede goldap bilmegiňiz gaty wajypdyr.  


