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MODALITĂȚI PRIN CARE PĂRINȚII ÎȘI 
POT SUSȚINE COPIII ÎN PERIOADA 

PANDEMIEI (COVID 19) 
~Material adresat părinților~ 

 



 O  pandemie crește nivelul de stres pentru toată lumea. Pe măsură ce răspândirea Covid – 19 

produce din ce în ce mai multă îngrijorare în rândul nostru, al adulților, este firesc să ne 

gândim și la felul în care această pandemie poate afecta echilibrul emoțional al copiilor.  

 

 Este imposibil să ne gândim că cei mici nu sunt afectați, din moment ce răspândirea virusului 

a produs schimbări majore în viața lor:  

 aud zilnic informații despre acest virus; 

 adulții din jurul lor discută îngrijorați despre acest  subiect; 

 grădinițele s-au închis, iar ei trebuie să-și petreacă majoritatea timpului acasă, departe de colegi,  

prieteni  și alte persoane apropiate, etc. 

MODALITĂȚI PRIN CARE PĂRINȚII ÎȘI POT SUSȚINE COPIII ÎN 

PERIOADA PANDEMIEI (COVID 19) 



 Dacă la început, unii copii  ar putea fi fericiți că sunt 

acasă, în timp, perturbarea rutinei lor zilnice, izolarea de 

prieteni și alte limitări impuse, pot crește nivelul de stres. 

 Aceștia pot fi neobișnuit de activi, agresivi, liniștiți sau 

triști. 

 Pot manifesta teamă, anxietate sau epuizare.  

 Este posibil să plângă mult sau să fie mai lipicioși de 

părinți decât de obicei. 

 Este posibil ca programul de somn să fie perturbat. 

 Pot apărea probleme de relaționare cu frații sau cu alți 

membrii ai familiei. 

Ce emoții ar putea simții copiii dumneavoastră și cum 

s-ar putea comporta în această perioadă?  



Cum vă puteți susține copiii în această 

perioadă? 



Oferiți-i copilului informații accesibile despre ce se 

întâmplă, dar nu îl copleșiți! 

 Adaptați conținutul explicației la nivelul vârstei copilului. Cu cât copilul este mai mic cu atât folosiți 

explicații mai simple și mai generale, fără a oferi prea multe detalii. Spre exemplu, le-ați putea spune 

copiilor că: 

 

 „În momentul de față există un virus care îmbolnăvește oamenii. Medicii fac tot ceea ce 
trebuie ca să ne ajute să scăpăm de acest virus și să fim cu toții bine. Se pare că virusul 
se sperie și dispare atunci când ne spălăm bine, bine pe mâini și când nu ne atingem fața 
și el nu mai ajunge la oameni dacă oamenii îl păcălesc și stau în casele lor. Este exact 
ceea ce vom face și noi în următoarea perioadă.” 

 

 Nu este nevoie să oferiți copiilor de vârstă preșcolară detalii legate de numărul de îmbolnăviri, țările în 

care sunt cele mai multe îmbolnăviri, număr de decese, faptul că încă nu există un vaccin etc. Toate 

aceste informații nu îi vor ajuta pe copii să înțeleagă corect situația, ci îi vor face să se îngrijoreze din 

ce în ce mai mult. 



Rutinele oferă 

structură și un sentiment 

de siguranță, care îi ajută 

pe copii să învețe și să își 

asume riscuri 

intelectuale.  

Stabiliți-i copilului un 

program pe perioada în care 

grădinițele sunt închise, iar 

ei stau acasă. Puteți realiza 

împreună un poster cu 

programul zilnic pe care să-l 

afișați în camera lor. 

Posterul poate fi realizat 

prin desene, lipire imagini, 

etc. 

Programul ar trebui să 

cuprindă: mesele 

principale, activități de 

învățare în colaborare cu 

cadrele didactice de la 

grădiniță, timp de joacă, 

socializare cu prietenii 

prin telefon sau alte 

mijloace , activități 

gospodărești (adunat 

jucării, ordine în cameră), 

program de somn, etc. 

Stabiliți și respectați o rutină zilnică! 

 



Programul meu zilnic când stau acasă! 
1. Igiena de dimineață 

 

 

 

 

 

4. Activități distractive 

 

7. Activități relaxante 

2. Micul dejun 

 

 

 

 

5. Masa de prânz 8. Cina 

3. Activități educative 

 

 

 

 

6. Mă odihnesc 

 

8.Poveste de seară 

 



Discutați cu copiii despre emoțiile pe care 

le simt în această perioadă! 

    Așteptați-vă să fie uneori triști și frustrați din cauza 

regulilor de igienă și distanțare pe care trebuie să le 

respecte și din cauza  pierderilor pe care le trăiesc (nu 

mai merg la grădiniță, stau departe de prieteni sau 

persoane dragi, nu mai merg la cursuri de dans, înot,  

etc.). 

 

- Acceptați ca normale aceste trăiri și sprijiniți-vă copiii! 

 

-  Empatia și sprijinul este soluția sigură. 
 



Oferiți afecțiune copiilor! 
Oferiți afecțiune copiilor în această perioadă, pentru a-i liniști, a-i 

alina și pentru construirea unei relații pozitive cu ei. 

Îmbrățișați-i, țineți-i de mână, mângâiați-i și spuneți-le cât de mult  

îi iubiți. 
 



Distrați-vă împreună cu copiii! 

La câteva zile, organizați o seară de jocuri cu întreaga 

familie sau gătiți împreună. 
 



Gestionați-vă propria anxietate! 
Părinții sunt cei care oferă copiilor sentimentul de siguranță și protecție. Este normal și 

sănătos,  ca și noi adulții să fim îngrijorați într-o astfel de perioadă, însă este recomandat să nu le 

transmitem copiilor aceste îngrijorări deoarece propriile lor îngrijorări vor deveni de intensitate și 

frecvență mai mare. 



Profitați de această perioadă pentru 
a întări relația părinte-copil! 

Conexiunea socială 

este esențială pentru 

supraviețuirea umană, 

iar autoizolarea sau 

carantina nu sunt 

favorabile.  

 

Petreceți timp de 

calitate cu copilul dvs.: 

jucați-vă, citiți, pictați, 

cântați, desenați, 

povestiți, vizionați filme, 

gătiți împreună,  etc. 



Includeți în programul zilnic activități fizice pentru toți 

membrii familie! 
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