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        Dragi părinți,  

Suntem împreună!  
 

Știm că te gândești la binele familiei tale, ca 

fiecare dintre noi. 

Manifestă responsabilitate, forță și adaptare 

la noile măsuri pentru evitarea infectării cu 

noul virus. 

Copilul tău are nevoie de speranță.  

Urmează măsurile autorităților. E normal să fii 

îngrijorat, nu transmite copilului frica sau chiar 

panica ta.  

    Starea de vigilență este cea mai potrivită în aceste 

momente.  

 

TU EȘTI MODELUL COPILULUI TĂU! 

Copilul învață din modul în care tu reacționezi la această situație de 

criză. Acum, avem cu toții posibilitatea de a dezvolta copiilor noștri 

abilități de viață ce îi pot ajuta să gestioneze viitoarele crize din viața 

lor: să acționeze cu calm, să manifeste responsabilitate personală și 

socială, să acceseze informația necesară din surse oficiale. Folosește 

și tu acest moment pentru a-ți învăța copilul că prin optimism, disciplină 

și autocontrol poate depăși orice moment dificil al vieții. 

Fii atent la gândurile pe care le exprimi, la reacțiile pe care le manifești în fața copilului. 

Responsabilitate, nu panică!  

Chiar dacă acum recomandările afirmă ca populația să stea în casă, viața merge mai departe și 

firul existenței normale se va înnoda, la un moment dat. Spune-i copilului tău că aceasta este 

doar o stare temporară care va trece cu bine. 
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PENTRU A GESTIONA ACEASTĂ PERIOADĂ, SUGERĂM: 

• Aveți acum prilejul să stați mai mult împreună. Transformați acest context pentru a vă 

bucura. Zâmbește, transferă energie pozitivă! 

 

• Ajută copilul să păstreze un program zilnic, cu reguli: oră de trezire, igienă de dimineață, 

activități de învățare, pauze, joc și recreere în spațiul casei. Specialiștii spun că existența 

regulilor în aceste momente de criză, sporește ideea de a avea control asupra situației 

problematice în care se poate afla o persoană. 

 

• Pentru că unui copil îi poate fi mai dificil să stea în casă, inventați jocuri pe care să le jucați 

împreună: construiți puzzle, colorați, desenați, pictați, creați obiecte decorative pentru 

Paște, gătiți, învățați împreună etc. Pentru realizarea unor produse creative, utilizați 

resurse din gospodărie: paste făinoase, semințe, frunze etc. 

 

• Acum este un moment bun să desfășurați împreună activități utile, gospodărești: 

curățenie, ordine în dulapuri, în bibliotecă sau în cămară. Timpul petrecut, ca familie, 

poate crea amintiri de neuitat, emoții pozitive și întâmplări frumoase, resurse care vă 

ajută să faceți față neliniștilor neprevăzutului.   

 

• Bucurați-vă împreună de timpul petrecut acasă, de relația minunată dintre voi care nu 

poate fi alterată de niciun pericol… microscopic. Legătura sufletească este intangibilă, tu 

ești copacul din care el, copilul, se hrănește, ca o frunză. Un copac puternic, are rădăcini 

puternice, frunze puternice și rodește frumos. 

 

• Amintește-i copilului despre obiectivele pe care le-ați formulat înaintea începerii crizei: 

planurile vechi de vacanță, achizițiile pe care doreați să le faceți, pasiunile pe care 

intenționați să le cultivați, abilitățile pe care le-ați programat să le dezvoltați etc. Faceți 

proiecții minunate în viitor, vizualizați-vă împreună, ca familie, practicând activitățile 

voastre preferate, mergând cu toții în parc, la mare pe plajă, cu cortul la munte etc. 

 

• Explică-i copilului că măsurile luate de autorități sunt necesare pentru a trece cu bine 

peste situația creată de noul virus. Laudă-l pentru că înțelege de ce stă acasă și reușește 

să  dovedească cea mai importantă formă de suport social aflată în puterea sa. 

 

• Cultivă speranța, cu credință păstrează starea de bine, spune-i copilului că, la fel ca și alte 

momente dificile ale vieții, și acest moment va trece, iar viața își va urma cursul ei normal. 

Va fi totul ca înainte, trebuie doar să aibă răbdare.  
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Deschideți geamul și bucurați-vă de ce vedeți în mediul înconjurător: 

natura, copacii, florile, cerul, chiar dacă sunt privite de la fereastră, sunt 

minuni ale existenței noastre. 

Poate că acum, mai mult ca niciodată, vom învăța cu toții să apreciem 

ieșirea în natură, împreună, într-un climat de pace și siguranță. 

Acest moment va fi posibil curând, dacă vom acționa împreună, 

responsabil, acum. 

  

Amintește-ți! 

 

Mâinile tale, de părinte: 

• să fie OBLIGATORIU spălate, curate, 

dezinfectate… 

• pot fi amuzante, calde, blânde, pot 

îmbrățișa, pot mângâia, astfel încât 

să ofere copilului energia de a merge 

mai departe, cu încredere. 
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