COVID-19 SÜRECİNDE EBEVEYNLİK

Yeni Doğan Bebeğinize Ebeveynlik Mi Yapıyorsunuz?
Yeni doğan bebeklerle ev içinde çokça zaman geçiririz ve COVID-19 bu durumu da ciddileştirir.
Yalnız, bunalmış ve kaygılı hissetmeniz, çocuğunuz ve kendiniz için korkmanız oldukça normaldir.

Paylaşmak demek
önemsemek demektir
Başka insanlara ulaşmak ve onlarla bağlantı
kurmak için sosyal medyadan, telefon
görüşmelerinden ve elinizin altındaki diğer
araçlardan faydalanın.
Başkalarıyla birlikte bebeğinize nöbetleşe
bakın. KENDİNİZE zaman ayırın.
Enerji toplamak için bebeğiniz uyuduğunda siz
de uyuyun.

Bebeğinizle
iletişim kurmak.

Bebeğinizle
öğrenmek.

Kopyalama ve taklit etme
yöntemleriyle bebeğinizin
izinden gidin.

Bulundukları ortamı ilgi çekici
hâle getirin!

Çıkardıkları sesleri veya
söyledikleri sözleri
tekrarlayın ve bunlara tepki
verin.

Bebekler uyaranlara tepki verir.
Bebeğinizin 5 duyusunu
kullanarak dünyayı
keşfetmesini sağlayın!

Bebeğinizle konuşurken
ona adıyla hitap edin.
Bebeğinizin ne yaptığını
anlatmak için sözcüklerden
faydalanın.

Bebekler
ağladığında.
Hemen bebeğinize yanıt verin.

Bebekler oyun
oynayarak
öğrenir!

Bebeği neyin ağlattığını
bulmaya çalışın.
Bebeği kundaklamak veya
hafifçe sallamak onu
sakinleştirebilir.

Bebeğinizin seviyesine inin
ve sizi görüp duyabildiğinden
emin olun.
Ce-ee oynayın, şarkı veya
ninni söyleyin veya küpleri
üst üste dizin.
Birlikte müzik yapın:
tencerelere vurun,
çıngıraklarla oynayın, içinde
fasulye olan kavanozları
sallayın.
Çok küçük yaşlarda bile
birlikte kitap okuyun!
Resimlerde neler olduğunu
anlatın. Bebeğinizin kitabı
tüm duyularıyla
keşfetmesine izin verin.

Ninni söylemek veya hafif bir
müzik çalmak yatıştırıcı olabilir.

Öğrenme aşamasındayken
çocuklarınıza ve ayrıca
ebeveyn olarak kendinize
karşı nazik olun!

Bebeğinizin yaralandığını veya
hasta olduğunu
düşünüyorsanız bir sağlık
çalışanını arayın ya da kliniğe
gidin.

O gün bir şeylerin yolunda gitmemiş olması veya
sinirlenmiş olmanız kötü bir ebeveyn olduğunuz
anlamına gelmez. Küçük olsalar bile o gün iyi
yaptığınız şeyleri kendinize hatırlatın.
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