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Ce le spunem copiilor în aceste zile?

• Le puteți oferi copiilor o rutină zilnică de la trezire și până la
finalul zilei (Îi puteți implica în pregătirea micului dejun/
prânzului/cinei sau a diverselor fursecuri/prăjituri, etc.)

• Puteți încerca să realizați în fiecare zi diverse activități  cu copii
dvs., precum desenat, pictat, cântat, dansat, decupat, modelat,
jocuri de rol, etc.

• Dacă timpul vă permite, puteți să realizați activități de
grădinărit împreună (valabil pentru cei care locuiesc în mediul
rural, iar pentru cei din mediul urban, care locuiesc la bloc,
puteți grădinari de asemenea, cu ajutorul câtorva ghivece și
plicuri cu semințe).



• Un aspect important este limitarea timpului petrecut în
mediul on-line, mai ales că majoritatea sunt implicați în lecții
on-line, alături de educatori/învățători.

• Le limităm accesul la diverse posturi TV care vorbesc despre
situația actuală, legată de acest virus.

• Le îndreptăm atenția către posturi potrivite vârstei lor, către
filme sau alte activități educative, însă timpul petrecut în fața
Tv-ului, laptopului sau telefonului trebuie limitată pe cât
posibil.



• Le explicați situația, astfel încât să îi asigurați
că sunt în siguranță (aici puteți include jocuri
de rol sau descrierea profesia de medic).

• Insistați mai mult decât până acum că este
foarte important să nu neglijeze spălatul pe
mâini (pentru cei mici, un exemplu foarte
drăguț este melodia cântată de Gașca Zurli-
https://www.youtube.com/
watch?v=itnuP0scWGY).



• Sugerați-le copiilor să își exprime emoțiile prin desen, apoi
discutați împreună cu aceștia despre conținutul desenelor.

• De asemenea, își pot exprima emoțiile și prin diverse jocuri
de rol (cu păpușile, animalele de pluș, sau membri ai familiei).

• Unul din aspectele foarte IMPORTANTE, este ca dvs., în
calitate de părinte, SĂ VĂ PĂSTRAȚI CALMUL, în orice
moment și să priviți această perioadă din punct de vedere
POZITIV.

• Petreceți TIMP DE CALITATE cu copiii dvs.!!!



Exemple de activități
• Desenat/Decupat/Pictat
• 1. Realizați împreună cu copilul dvs. un curcubeu, iar pentru fiecare

culoare a acestuia asociați un cuvânt pozitiv sau o emoție. Puteți crea
chiar propoziții, pornind de la culorile curcubeului, care să înceapă cu
prima literă a fiecărei culori a curcubeului. Vă puteți juca în jurul acestei
activități cum doriți.

• 2. Dacă avem curcubeu, putem avea și un soare zâmbitor, pe care îl
puteți realiza din hârtie/carton colorat, sub diverse forme.

• 3. Putem avea de asemenea luna și stelele, puteți desena o galaxie veselă,
puteți denumi stelele cu emoții, sau copiii pot primi sfaturi de la stele,
astfel și această activitate poate fi realizată după cum doriți, important
fiind să petreceți timp cu copilul dvs., să îi captivați atenția, realizând
lucruri pozitive.










