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CUM PĂSTRĂM ECHILIBRUL EMOȚIONAL AL COPIILOR
ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ

Răspunsurile copiilor la evenimente stresante sunt unice și variate. Unii copii pot fi iritabili sau înțepători, iar unii pot 
regresa, cere o atenție suplimentară sau au dificultăți în a se îngriji de sine, a dormi și a mânca. Comportamentele 
noi și provocatoare sunt răspunsuri naturale, iar adulții pot fi de ajutor arătând empatie și răbdare și prin stabilirea 
calmă a limitelor atunci când este nevoie.

• Asigurați-vă că sunteţi o prezența sensibilă și blândă.
Factorul principal în recuperarea după un eveniment traumatic este prezența unui adult de sprijin în viața copilului. 
Chiar și atunci când un părinte nu este disponibil, copiii pot beneficia la fel de mult de îngrijire din partea altor adulți: 
bunici, alte rude, care îi ajută şi îi protejează de efectele nocive ale unei pandemii.

Distanțarea socială nu ar trebui să însemne o izolare socială.

Copiii - în special copiii mici - au nevoie de timp de calitate alături de îngrijitorii lor și de alte persoane importante 
din viața lor. Conectarea socială îmbunătățește șansele copiilor de a manifesta rezistență la adversitate. Sunt 
importante abordările creative pentru a vă menține conectat (de exemplu, scrierea scrisorilor, chaturile video online)
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• Oferiți informații adaptate vârstei copiilor
Copiii tind să se bazeze pe imaginațiile lor atunci când nu au informații adecvate. Deciziile adulților de a reține 
informații sunt de obicei mai stresante pentru copii decât spunerea adevărului în moduri adaptate vârstei.

În schimb, adulții ar trebui să se pună la dispoziția copiilor pentru a răspunde la întrebări și pentru a vorbi despre 
preocupările lor. Aceștia ar putea, de exemplu, să ofere copiilor oportunități de acces la cărți precum şi la alte 
activități pe tema COVID-19 care prezintă informații în moduri prietenoase pentru copii.

În plus, adulții ar trebui să limiteze expunerea copiilor la mediatizarea, social media și conversațiile adulților despre 
pandemie, deoarece aceste canale pot fi mai puțin adecvate vârstei. Accesul continuu la știri și la social media 
despre conversația pandemică și constantă despre amenințările la adresa siguranței publice poate provoca stres 
inutil pentru copii.

• Creați un mediu fizic și emoțional sigur
În primul rând, adulții trebuie să-i asigure pe copii de siguranța lor și siguranța celor dragi și să le spună că 
siguranţa este sarcina adulților. În al doilea rând, adulții ar trebui să mențină rutine care să le ofere copiilor un 
sentiment de siguranță și predictibilitate (de exemplu, ore de pat și mese regulate, programe zilnice pentru învățare 
și joacă). Și în al treilea rând, adulții ar trebui să sprijine dezvoltarea emoţională a copiilor.

Când copiii sunt stresați, corpurile lor răspund activând sistemele de răspuns la stres. Pentru a-i ajuta să 
gestioneze aceste reacții, este important să le validați atât sentimentele (de exemplu, „știu că acest lucru ar putea 
să se simtă înfricoșător sau copleșitor”) și să îi încurajeze să se implice în activități care îi ajută să se autoregleze 
(de ex., Să facă exerciții fizice, să respire adânc , activități de atenție sau meditație, rutine obișnuite pentru somn și 
mâncare).

În plus, este esențial pentru bunăstarea emoțională și fizică a copiilor să vă asiguraţi că familiile pot satisface 
nevoile lor de bază: mâncare, adăpost, îmbrăcăminte.

• Țineți copiii ocupați.
Când copiii se plictisesc, nivelul lor de îngrijorare și comportamentele perturbatoare pot crește. Adulții pot oferi 
opțiuni pentru activități sigure: jocuri de mişcare de tipul Simon spune, lego, puzzle-uri, modelare cu lut, artă, 
muzică, jocuri, jocuri de atenţie.

Tot aşa copiii pot fi implicaţi în aş exprima şi pune în practică creativitatea şi imaginaţia. Copiii au nevoie de timp 
suficient pentru a se implica în joacă și alte experiențe vesele sau de învățare, fără a-și face griji sau a vorbi despre 
pandemie.

• Creșterea implicării copiilor în activităţile gospodăreşti.
De multe ori copiii se simt mai valorizaţi atunci când pot juca un rol activ în a se ajuta pe ei înșiși, familiile lor și 
dar şi comunitățile din care fac parte. De exemplu, copiii pot ajuta prin: respectarea regulilor de siguranță cum ar fi 
spălarea mâinilor, pregătirea meselor, ajutor la curăţenia casei precum şi la menţinerea acesteia.
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• Aveţi dumneavoastră grijă de sănătatea proprie!
Starea de bine a copiilor depinde de bunăstarea părinților și a altor îngrijitori. Îngrijitorii trebuie să aibă grijă de ei, 
astfel încât să aibă resursele interne pentru a avea grijă de ceilalți.

În acest scop, îngrijitorii adulți se pot implica în îngrijirea de sine rămânând conectați la suporturi sociale, 
odihnindu-se suficient și luându-și timp pentru activități relaxante de tipul: exerciții fizice, meditație, lectură, activități 
în aer liber, rugăciune.

• Rămâneţi pozitivi şi optimişti!
Copiii trebuie să se simtă în siguranță, să rămână optimişti și pozitivi cu privire la prezentul și viitorul lor. Adulții 
pot ajuta, focusând atenția copiilor pe poveștile despre cum oamenii se reunesc, să găsească soluții creative la 
probleme dificile și să depășească greutăţile în timpul epidemiei.

Vorbind despre aceste povești poate fi vindecător și liniștitor pentru copii și adulți.

Articol inspirat din:
https://www.childtrends.org/publications/resources-for-supporting-childrens-emotional-well-being-during-the-covid-
19-pandemic
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ACTIVITĂŢI MONTESSORI
Pentru prima dată, Montessori se adaptează la condiţiile actuale. Apreciem foarte mult inventivitatea şi creativitatea 

copiilor dar şi a părinţilor. Mulţumim mult părinţilor şi copiilor pentru colaborare şi înţelegere! Mulţumesc personal 
colegelor pentru colaborare şi sprijin!

Să ne vedem cu bine!

Şi aceasta va trece iar TOTUL VA FI BINE!



GRUPA BAMBINI 1

LUNA MARTIE5 | GRUPA BAMBINI 1

Tăierea fructelor şi
a morcovului
Scopuri generale:
• Dezvoltarea conştientizării;
• Dezvoltarea independenţei;
• Dezvoltarea concentrării.

Scopuri specifice acestei activităţi:
• să cureţe şi să taie fructe şi legume

Vârsta:
• 3,5 ani 

VIAŢA PRACTICĂ
Pentru această arie, am ales ca şi activitate tăierea fructelor şi a morcovului.

Protagonista acestei activităţi este Ilinca. Mulţimim Ilinca!
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SENZORIAL

Pregătire sărăţelelor
Scop direct:
• Distingerea vizuală, tactilă, olfactivă şi gustativă

Scop indirect:
• Pregătire pentru scris
• Rafinarea mişcării voluntare
• Pregătirea pentru dezvoltarea minţii matematice

Vârsta:
• 3 ani 

Din această arie, alegem o activitate care nu este neapărat Montessori dar care implică utilizarea simţurilor: vizual, 
olfactiv, tactil şi gustativ. Această activitate se numeşte pregătirea sărăţelelor iar realizatoarea acestei activităţi este 

Sara. Mulţumim Sara!
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LIMBAJ

Trasarea literelor în mălai
Scop direct:
• Pregătirea mâinii pentru scrierea pe hârtie și în spații 
mai mici.

Scop indirect:
• Dezvoltarea scrierii creative și a citirii complete.

Vârsta:
• 3,5 ani 

Aria de Limbaj îl are drept protagonist pe Călin care ne îndeamnă să lucrăm în mălai. Mulţumim Călin!
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MATEMATICĂ

Numere şi obiecte
Scop direct:

•Asocierea numerelor cu obiecte deja cunoscute

Vârsta:
• 4 ani 

Aria de matematică se simte onorată pentru că estereprezentată de Ioana şi de Maria care ne sugerează o 
activitate ce presupune asocierea numerelor cu obiectele.
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Alte activități

Aceste activităţi sunt sugerate de către copii

Scrierea literelor pe foaie
Scop direct:
• exersarea scrierii pe foaie 

Scop indirect:
• creşterea stimei de sine

Vârsta:
• 3 ani

Brioșe delicioase
Scop direct:
• executarea unei reţete respectând toţi paşii
• exersarea simţurilor 

Scop indirect:
• creşterea stimei de sine
• dezvoltarea motricităţii fine şi grosiere

Vârsta:
• 3 ani
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Scrierea pe tăbliță
Scop direct:
• exersarea scrierii pe tăbliţă

Scop indirect:
• dezvoltarea motricităţii fine

Vârsta:
• 3 ani
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Activități matematice
Scop direct:
• asocierea numerelor cu cantităţi

Vârsta:
• 4 ani
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Vă mulţumim! Cu drag,

Magda, Corina şi Aura

Pomul cu mere
Scop direct:

• asocierea elementelor concrete cu cele abstracte
• dezvoltarea spiritului de observaţie

• dezvoltarea motricităţii fine şi grosiere
• exersarea creativităţii şi a imaginaţiei

Vârsta:
• 3 ani


