
CĂI PENTRU A CREȘTE COPII  
CARE AU OBICEIURI SĂNĂTOASE

P Ă R I N Ț I I  P O T  Î N V Ă Ț A  C O P I I I :      

SĂ VORBEASCĂ ascultând și apoi

discutând cu copiii despre

sentimente și despre problemele

pe care le trăiesc cei mici 

SĂ SE AMUZE prin joacă liberă,

prin a le da libertatea să fie

creativi și să exploreze după

pofta inimii

SĂ FIE AUTONOMI prin a le da cât

mai multe oportunități să ia

propriile decizii. Astfel vor căpăta

încredere în forțele proprii și vor

ști că perseverând pot reuși

SĂ SOCIALIZEZE creând

oportunități pentru copii de a își

face prieteni sau de a

interacționa pozitiv cu membrii

familiei și cu prietenii de familie

SĂ SE RELAXEZE prin a îi învăța

cum să respire profund pentru a se

calma sau cum să numere până la

10  înainte de a reacționa

Dacă ne dorim copii sănătoși fizic și emoțional trebuie să le formăm  

un mod de gândire optimist și obiceiuri bune

SĂ ȘTIE CUM SĂ FACĂ FAȚĂ
SITUAȚIILOR DIFICILE pe care le

întâlnesc învățându-i cum să

rezolve problemele

www.SapteAniDeAcasa.ro

Vom da copiilor cărți să le răsfoiască

în loc de ecrane lucioase la care să

privească. Vom citi împreună cu ei,

vom purta conversații care să le

incite imaginația și să le dezvolte

inteligența. 

PRINCIPALELE RECOMANDĂRI PENTRU A AVEA
COPIII CARE SE DEZVOLTĂ ARMONIOS

SĂ MĂNÂNCE SĂNĂTOS ȘI
SĂ FACĂ MIȘCARE ÎN AER

LIBER

SĂ SE ODIHNEASCĂ
SUFICIENT

Părintele va lăsa telefonul de-o parte

pentru a petrece timp cu familia la sfârșitul

zilei. Vom lua cina fără a privi la televizor

vorbind despre noi.  

Cu minim o oră înainte de somn este

recomandat ca cel mic să nu mai

folosească dispozitivele electronice

deoarece îl agită. Vom crea o rutină pentru

somn și o vom respecta desfășurând

activități liniștite: baie, citit, etc. 

Părintele dă un exemplul pozitiv. El

poate fi un model bun de urmat. Să

mâncăm și noi legume dacă ne

dorim ca cel mic să o facă, să bem

suficientă apă nu Cola, să ieșim la

plimbare cu bicicleta sau cu rolele în

parc, să fim atenți cum vorbim

despre noi, despre cât de mulțumiți

suntem pe plan profesional sau cât

de fericiți suntem cu felul cum

arătăm. 

SĂ NU FACĂ EXCES
DE TEHNOLOGIE

SĂ AIBĂ GRIJĂ DE SUFLETUL
LOR dându-le posibilitatea de a

practica hobby-urile și

susținându-i să facă ceea ce le

aduce bucurie

SĂ SE ODIHNEASCĂ SUFICIENT
prin a le face obiceiuri plăcute

legate de somn și o abordare

pozitivă a rolului acestuia. 

Un copil odihnit este un copil

mai fericit

SĂ FIE ECHILIBRAȚI prin a le

oferi un model pozitiv de

calmitate și de respect față de

propria sănătate și față de

propriile nevoi

SĂ ÎȘI ALIMENTEZE STAREA DE
BINE. Dacă mănâncă sănătos și

fac mișcare în aer liber se vor

simți mai bine, Exercițiul fizic este

o cale extraordinară de a reduce

stresul și de a te revigora.


