
CUM FACEM  
COPIII FERICIȚI? 

SIMPLU: ARĂTÂNDU-LE
IUBIREA NOASTRĂ 

Iubirea este limbajul universal pe care îl  înțelege 

orice copil ș i  la care reacț ionează  pozitiv. 

Sunt lucruri extrem de simple de care putem ț ine 

cont ș i  care ne vor ajuta să  avem copii fericiț i  ș i  

relaxaț i .

Pupăm copilul pe obraji, pe 
năsuc, pe frunte
Ne atingem frunțile afectuos
Privim copilul în ochi în timp ce 
îi zâmbim și îi spunem că îl 
iubim
Oferim îmbrățișări 
Stabilim un salut special  doar al 
nostru care îl amuză pe cel mic
Stăm foarte aproape de copil pe 
canapea și îl înconjurăm cu 
brațul

Ținem copilul de mână când 
mergem pe afară
Facem masaj copilului înainte de 
somn
Ținem copilul în brațe când îi 
citim
Dansăm cu cel mic
Mângâiem copilul pe cap sau pe 
spate
Ne jucăm ridicând copilul și 
învârtindu-l în aer
Ne cuibărim împreună sub 
pătură

www . S a p t e A n i D e A c a s a . r o

Putem să fim atenți la mesajul pe care îl transmitem copilului 
prin limbajul corpului: să fim delicați și să îi stăm aproape 
din când în când. 
 
Trebuie să identificăm la semnalele pe care le transmite cel 
mic. Este dispus să primească afecțiune? Ne jucăm prea dur? 
Îi place? Îl ignorăm și are nevoie de atenție (afecțiune)?

CUM?

COPIII AU NEVOIE DE ATINGEREA PĂRINȚILOR PENTRU A SIMȚI  
APARTENENȚA LA FAMILIE ȘI SIGURANȚĂ: 
Putem să îi strângem în brațe, să îi mângâiem fugar pe cap sau 
să îi pupăm pe frunte pentru a le face ziua mai ușoară și mai 
frumoasă. Gesturile nu vor trece neremarcate cu siguranță. 
 
COPIII TREBUIE SĂ SE SIMTĂ ÎNȚELEȘI ȘI ASCULTAȚI. PETRU ASTA 
EI AU NEVOIE SĂ VORBEASCĂ CU PĂRINȚII: 
Este important să ne facem timp pentru a vorbi cu copiii noștri. 
Câteva minute, zilnic, în care să îi privim în ochi, să să îi întrebăm 
și să povestim. 
 
 
 

COPIII AU NEVOIE DE EXPERIENȚE POZITIVE ÎN MOMENTELE 
CHEIE ALE ZILEI: 
DIMINEAȚA o trezire frumoasă, să vadă fața zâmbitoare a 
părintelui și să primească o îmbrățișare lungă, fără grabă. 
MOMENTUL REÎNTÂLNIRII DUPĂ GRĂDINIȚĂ SAU ȘCOALĂ cu o 
îmbrățișare strânsă și un: -Te iubesc! Mă bucur să te văd. 
SEARA ÎNAINTE DE A ADORMI cu mângâieri tandre, pupici și 
un -Te iubesc! șoptit tainic, la ureche, după ce am stins lumina. 
 


