
Corona Tipps für Eltern….. เคล็ดลบัโคโรน่าส าหรบัผูป้กครอง  
 Überall hört man von Corona. คณุจะไดย้นิเกีย่วกบัโคโรน่าในทุกที ่

 Auch Kinder hören viel darüber. เด็กๆก็ไดย้นิมามากมายเหมอืนกนั 

 Sie wissen nicht was gerade passiert. คณุไมรู่ว้า่ตอ่ไปจะเกดิอะไรขึน้ 

 Jedes Kind verhält sich anders bei Stress oder bei Belastung.  
เด็กแตล่ะคนมพีฤตกิรรมทีแ่ตกตา่งกนัภายใตค้วามตงึเครียด 

Was passiert vielleicht? อะไรจะเกดิขึน้บา้ง 
 Die Kinder sind vielleicht müde, nervös oder ängstlich. เด็กๆอาจเหน่ือย ประสาท 

หรือวติกกงวล 
 Oder essen weniger. หรือกนิน้อยลง 

 Die Kinder bleiben vielleicht nicht lange bei einer Sache. 
เด็กๆอยูก่บัสิง่ใดสิง่หนึ่งไดไ้มน่าน 

 Die Kinder bekommen vielleicht: สิง่ทีเ่ด็กๆอาจไดร้บั 

 Bauch-Schmerzen อาการปวดทอ้ง 

 Kopf-Schmerzen อาการปวดหวั 

 Kinder erbrechen sich vielleicht. เด็กๆอาจอาเจียน 

 

Was hilft bei Kindern? อะไรทีจ่ะชว่ยเด็กๆได ้
 bei den Kindern sein อยูก่บัเด็กๆ 

 Den Tag gleich beibehalten: ในวนัหนึ่งๆทีเ่หมอืนเดมิ 
o auf stehen ตืน่นอน 
o Frühstück essen กนิอาหารเชา้ 
o Mittag essen กนิอาหารกลางวนั 
o Abend essen กนิอาหารเย็น 
o schlafen gehen เขา้นอน 

 Sport machen: Fahrrad fahren, Laufen, Ball spielen เลน่กีฬา เชน่ ปั่นจกัรยาน ,เดนิ, 
เลน่ลูกบอล 

Aber nicht mit anderen Kindern zusammen แตไ่มใ่ชท่ ารว่มกบัเด็กคนอืน่ 
 Gesund essen: Obst Gemüse Wasser กนิอาหารทีม่ปีระโยชย์ ผลไม ้ผกัตา่งๆ น ้าทีส่ะอาด 

 Dem Kind Zeit geben zum Spielen. ใหเ้วลาเด็กๆไดเ้ลน่ 

 Keine Bilder und wenig Informationen über Corona für die 
Kinder.ไมม่รูีปภาฟและขอ้มลูเล็กน้อยเกีย่วกบัโคโรน่าส าหรบัเด็กๆ 

 
Wie spreche ich mit den Kindern über Corona?  

ฉนัจะพูดอยา่งไรกบัเด็กๆเกีย่วกบัโคโรน่า 
 Mit dem Kind sprechen. Nur das was wahr ist. พูดกบัเด็กๆเฉพาะความจรงิเทา่นัน้ 

 Dem Kind zuhören.ฟงัเด็กๆ  

 Fragen des Kindes beantworten. ตอบค าถามเด็กๆ 

 Dem Kind sagen wie es sich schützt. บอกเด็กๆวา่จะป้องกนัอยา่งไร 

 Das Kind besucht keine anderen Menschen. Dem Kind erklären warum das so ist. 
การทีเ่ด็กๆไมไ่ดไ้ปเยีย่มคนอืน่ๆอธบิายใหเ้ด็กๆฟงัวา่ เพราะอะไรจงึเป็นเชน่นัน้ 

 Mit dem Kind über die eigenen Ängste sprechen. 
พูดคยุกบัเด็กๆเกีย่วกบัความกลวัของพวกเขาเอง 

 



Wenn Sie in häuslicher Quarantäne sind. Wie helfe ich meinem 

Kind? หากคณุอยูใ่นการกกักนัตวัอยูบ่า้น 
ฉนัจะชว่ยลูกฉนัไดอ้ยา่งไร 
Quarantäne spricht man Ka ran tä ne. Quarantäne ist eine Maßnahme zum Schutz der 
Menschen. Wenn man zu Hause bleibt heißt es häuslich.  
ควารนัแทะเนะ ออกเสยีงวา่ คา รนั แทะ เนะ .การกกักนั เป็นมาตรการป้องกนัผูค้น 
ถา้คณุอยูบ่า้นมนัหมายถงึการท าเพือ่ประเทศชาต ิ

 Dem Kind sagen was häusliche Quarantäne bedeutet. Erklären damit das Kind es 
versteht. บอกเด็กๆวา่การกกักนัทีบ่า้นหมายถงึอะไร อธบิายสิง่เหลา่น้ีใหเ้ด็กๆไดเ้ขา้ใจ 

 Kontakte über das Handy, Laptop, Computer zu lassen. ปลอ่ยใหม้กีารตดิตอ่กนั 
ผา่นมอืถือ แลบท็อบ คอมพวิเตอร์ 

 Tages Struktur:โครงสรา้งของวนั 
o Feste Zeiten für das Essen.ก าหนดเวลาทีแ่น่นอนในการกนิ  
o Feste Zeiten für das zu Bett gehen. ก าหนดเวลาทีแ่น่นอนในกาเขา้นอน 
o Feste Zeiten zum Spielen. ก าหนดเวลาทีแ่น่นอนในการเลน่ 

 Kochen was das Kind möchte. ท าอาหารอะไรก็ไดท้ีเ่ด็กชอบ 

 Aufgaben aus der Schule gemeinsam machen. ท างานทีไ่ดจ้ากโรงเรียนไปดว้ยกนั 

 Bewegung ist gut für das Kind. การเคลือ่นไหวมนัดีตอ่เด็กๆ 

 Lesen und Schreiben การอา่น และ การเขยีน 

 Rätsel raten เลน่เกม เดาค า ปรศินา 
 Malen วาดรูป ระบายสี 

 Sie zeigen dem Kind ihre Zuversicht und Sicherheit für die Zukunft.  
พวกคณุควรแสดงใหเ้ด็กๆเห็นถงึความม ั่นใจ และความปลอดภยัในอนาคต 

 

 Was sagt das Gesetz? กฎหมายพดูวา่อยา่งไรบา้ง 
Krankheiten müssen verhindert werden. Dazu hat das Gesetz Möglichkeiten.  
ตอ้งป้องกนัความเจ็บป่วยดว้ยกฏหมาย.ความเป็นไปไดท้างกฏหมาย มดีงัน้ี 

 Das Gesundheitsamt meldet sich. Man muss zu Hause bleiben.  

รายงานแผนกสขุภาพดว้ยตวัเองวา่ คณุจะตอ้งอยู่บา้น 

 Die Regierung sagt welche Menschen zu Hause bleiben müssen.  
รฐับาลจะบอกเองวา่ ใครจ าเป็นตอ้งอยูบ่า้น 

 
Die Regierung schützt damit die Menschen. Die Krankheit wird nicht weiter verbreitet. 
รฐับาลก าลงัปกป้องคณุ และโรคภยัไขเ้จ็บจะไดไ้มก่ระจายออกไป 

 
Was Sie in der Familie machen können?  

สิง่ทีพ่วกคณุสามารถท าไดใ้นครอบครวั 
 In den Ellenborgen Husten. ไอบนขอ้พบัแขน 

 Nach dem Niesen das Tempo wegwerfen. หลงัจากจามใสก่ระดาษๆตอ้งทิง้ 

 Hände waschen การลา้งมอื 

 

Tagesstruktur schaffen สิง่ทีต่อ้งท าในหน่ึงวนั 
 aufstehen ตืน่นอน 



 anziehen ใสเ่สือ้ผา้ 

 waschen ช าระลา้ง 

 frühstücken ทานอาหารเชา้ 

 

Ziele setzen การก าหนดเป้าหมาย 
 Buch lesen อา่นหนงัสอื 

 Schreiben เขยีน 

Mit anderen Menschen in Kontakt bleiben. การตดิตอ่กบัคนอืน่ 
 Telefon ทางโทรศพัท์ 

 Whatsapp ว็อชแอฟ 

 Facebook เฟสบคุ 

 Instagram อนิสตาแกรม 

 

Sport machen. การเลน่กีฬา 
 auf einem Stuhl บนเกา้อี ้

 auf dem Boden บนพื้น 

 

Entspannungsübungen machen. การออกก าลงักายเพือ่การผอ่นคลาย 
 Im Internet Anregungen holen รบัค าแนะน าทางอนิเตอร์เน็ต 

 

Gefühle zu lassen. Das ist normal. การปลดปลอ่ยความรูส้กึเป็นเรือ่งปกต ิ
 Wütend โกรธ 

 Traurig เศรา้ 

 ängstlich กงัวล 

 

Bei Symptomen den Arzt anrufen. โทรหาแพทย์ ถา้มอีาการดงัน้ี 
 Husten ไอ 

 Schnupfen มนี ้ามกู 

 Halsweh เจ็บคอ 

 
Positiv denken und an eigenen Werten orientieren.  

การคดิบวกเป็นการปรบัคา่นิยมของตวัเอง 
 Familie ครอบครวั 

 Glaube ความเชือ่ 

 soziales Netz เครือขา่ยทางสงัคม 

An wen Sie sich bei gesundheitlichen Problemen wenden können? 

คนทีค่ณุสามารถจะตดิตอ่หากคณุมีปญัหาสุภาพ 

 Hausarzt 



 Gesundheitsamt 

 116117 
 

An wen Sie sich bei Erziehungsproblemen wenden können? 

คนทีค่ณุสามารถตดิตอ่หากคณุมีปญัหาในการเลี้ยงดู 

 Caritas:  07541 30000 

 Kinderschutzbund:  07541 22124 

 

 


