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ÎNVĂȚĂM ȘI AJUTĂM 
COPILUL SĂ FACĂ FAȚĂ 
TEMERILOR

Când copilul se teme de ceva îl lăsăm să 
ne povestească ce îl sperie (Fricile poate 
îmbrăca diverse forme: monștri sub pat, 
insecte care vin în camera sa, teama de 
întuneric, etc.) și să ne spună cum îl face 
asta să se simtă.
Asigurăm copilul că este în siguranță .
Ajutăm copilul SĂ RECREEZE UN 
SCENARIU POZITIV PENTRU FRICA SA. 
Cum putem face asta? 
Cu EMPATIE față de temerile sale. Are 
voie să îi fie frică. 
Prin JOC părinții pot ajuta copilul să 
preia controlul. 
Părinții pot intra în joc alături de copil 
pentru a inventa un scenariu haios în 
care monstrul fuge speriat.
Părinții se pot amuza descoperind 
caracteristici ridicole/amuzante ale 
monstrului . Astfel copilul nu se va mai 
teme de el. Își va pierde puterea de a 
speria.
Părinții pot conferi monstrului atribute 
care să îl facă ușor de îndrăgit de copil. 
Poate avea o pijama cu buline și o 
tunsoare amuzantă, etc. 
Părinții pot pune în patul copilului 
jucăria preferată pentru a îl proteja.
Părinții pot face un spray magic care 
pulverizat în camera copilului are 
puterea de a ține monștrii la distanță.
Părinții vor asigura copilul că sunt 
aproape și că vor veni la chemarea lui ori 
de câte ori are nevoie de ei.

Este foarte important ca cel mic să 
simtă că se poate baza pe sprijinul 
părinților.

STABILIM OBICEIURI 
SĂNĂTOASE PENTRU A 

ÎNLESNI UN SOMN 
LINIȘTIT CU CÂT MAI 

PUȚINE TREZIRI 
GENERATOARE DE 

ANXIETATE

Orar stabil: Copilul se va culca la aceiași 
oră zilnic.

Cu o oră înainte începem pregătirile 
pentru somn: spălăm copilul pe dinți, îl 
schimbăm în pijamale, citim o poveste, 

reducem luminile în casă.
Ambient relaxant : Dormitorul va fi 

aerisit înainte de somn. Vom fi atenți la 
umiditate și la temperatură. Nu trebuie 

să fie prea cald. 
Dormitorul este pentru somn. Nu vor 

exista dispozitive electronice în camera 
copilului.

Dormitorul trebuie să nu fie luminat 
prea puternic. Este bine să avem 

draperii. 
La nevoie se poate folosi o lumină de 

veghe sau se poate lăsa aprinsă lumina 
pe hol.

Înainte de culcare este recomandat ca 
cel mic să nu desfășoare activități care îl 
pot agita: să nu privească  la TV/telefon/ 

tabletă 1-2 ore înainte de somn  și să nu 
consume alimente energizante (dulciuri, 

ciocolată) cu minim 2 ore înainte de ora 
de culcare.

Ne conectăm cu copilul înainte de somn 
și îi oferim afecțiune: citim o poveste pe 

canapea, îl asigurăm că este iubit, îl 
pupăm și îmbrățișăm.

Dacă știu ceea ce urmează copiii se 
simt în siguranță.

EVITĂM LUCRURILE 
CARE POT ALIMENTA 
TEMERILE COPILULUI + 
FAMILIARIZĂM COPILUL 
CU ÎNTUNERICUL ȘI CU 
UMBRELE

Evităm ca cel mic să privească seriale de 
desene animate sau să joace jocuri care îl 
pot speria, mai ales în apropiere de ora 
de culcare.
Facem un teatru de umbre cu lanterne 
pentru a obișnui copilul cu întunericul și 
cu umbrele sau jocuri de umbre în 
camera sa cu o veioză și cu mâinile.
Întrebăm copilul ce îl sperie și suntem 
atenți la felul cum umbrele se 
proiectează în camera acestuia. Tema 
poate proveni de aici. O lumină stradală  
și un copac mișcat de vânt pot alimenta 
temerea. Se poate rezolva arătând 
copilului sursa și trăgând draperiile. 

Suntem atenți la ceea ce 
povestește copilul că îl sperie și 
încercăm să înțelegem cum putem 
ajuta.

ESTE IMPORTANT SĂ  
AJUTĂM COPILUL SĂ SE 

LINIȘTEASCĂ 

Vom lua copilul în brațe.
Îl mângâiem pe păr.

Îi spunem că suntem lângă el, că este în 
camera lui și este în siguranță.

Îl ținem în brațe cât are nevoie pentru a 
se liniști.

Abia apoi putem să îl întrebăm: ” -Ce 
este în neregulă?” , ”-Poți să îmi 

povestești ce te sperie/îngrijorează?”, 
”-Te pot ajuta cu ceva?”

Atunci când copilul este speriat și 
refuză să meargă la somn nu este 

momentul să chestionăm sau să ne 
impunem logica. Îl vom face doar să 

se simtă rușinat și anxios. Important 
este să îi arătăm că este iubit și este 

în siguranță.


