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ACTIVITĂȚI DE RELAXARE PE CARE SĂ LE FACEȚI ACASĂ CU COPIII PENTRU A REDUCE 
STRESUL ȘI ANXIETATEA 

 
Mesajul general: 
 
Ne aflăm într-o perioadă stresantă și tulburătoare.  Ca părinte, vă puteți simți stresat, îngrijorat, frustrat, confuz și 
deconectat de la sursele dvs. obișnuite de sprijin.  Copiii dvs., cel mai probabil, simt la fel în timpul pandemiei 
COVID-19, deși pot să manifeste diferit aceste emoții. Este important să rețineți că micuții vor privi cum se 
comportă adulții ca să afle cum să reacționeze la evenimentele stresante. Pentru a le reduce nivelul de anxietate, 
poate fi util să discutați cu ei despre fricile pe care le au, să faceți exerciții de relaxare împreună, să-i învățați 
strategii utile de a face față stresului și să le oferiți un sentiment de confort. Următoarele sfaturi simple pentru 
părinți, împreună cu activități și jocuri specifice, vă pot ajuta să vă calmați copiii, să le gestionați sentimentele și 
să-i ajutați să se simtă mai în siguranță. 
    
Majoritatea activităților pot fi făcute cu copii de la 2 la 6 ani, deși unele sunt mai potrivite pentru copiii mai mari 
din această grupă de vârstă – le-am indicat. Sperăm ca aceste activități să fie utile atât pentru dvs., cât și pentru 
copiii dvs. Copiii vor avea la dispoziție modalități de a primi confort, de a-și exprima sentimentele, de a-și 
consolida relațiile cu dvs. și cu alte persoane care nu sunt alături acum. Ei vor învăța, în funcție de vârstă, 
modalități de a face față sentimentelor provocate, de exemplu, de o situație care îi copleșește.  Implicarea în 
unele dintre activitățile sugerate îi va ajuta să continue învățarea și dezvoltarea unor adaptări sănătoase la lumea 
din jurul lor.  
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# Sfat pentru părinți 
 

Activitate/joc specific care îi poate ajuta pe copiii 
dvs. (poate și pe Dvs.!) 

 Pentru mai multe informații, 
link-uri și resurse 

1 În perioade confuze și 
stresante, incredibil de 
calmant poate fi să aveți un 
spațiu privat.  Creați unul 
pentru copilul dvs. și găsiți 
altul pentru dvs., chiar și 
pentru câteva minute. 

Un loc liniștit, calmant 
Aici nu este nevoie de multe detalii. Chiar și o 
plapumă peste câteva scaune poate funcționa 
pentru a bloca pentru puțin imaginile și sunetele 
hiperstimulante.  Lăsați-vă copilul să vă ajute.  
Adunați câteva perne confortabile, niște 
animăluțe de pluș preferate, poate o carte 
preferată și alte jucării calmante pentru a 
transforma acest spațiu în locul final de relaxare.  
Poate adăugați o melodie calmantă?  
 

 
 

https://www.youtube.com/w
atch?v=cNSxx-5bju0 

2 Majoritatea copiilor iubesc 
apa!  Băile zilnice pot deveni o 
activitate calmantă, cu câteva 
jucării și un adult iubitor.  
 

Băile și jocul cu apa 
Indiferent dacă copilul dvs. stropește sau se 
apleacă pe spate și aruncă încet apă în diferite 
jucării de baie, senzația apei, sunetul umplerii 
căzii și, posibil, mirosul spumei de baie sau câteva 
picături de ulei esențial – toate acestea pot calma 
un copil!   Alteori, chiar și joaca cu jucării 
plutitoare într-un vas mare cu apă caldă poate 
avea un efect relaxant. 
Puteți apoi petrece timpul confortabil povestind 
istorioare – binevenite în fiecare zi! 
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3 Toți copiii se „energizează” 
uneori, provocând stres atât 
pentru ei, cât și pentru dvs.  
Preșcolarii mai mari și copiii 
din clasele mici pot face 
această activitate împreună 
cu dvs.   

Steluță de mare și tornade 
Desenați un termometru. Desenați o steluță de 
mare [sau o altă creatură liniștită, cunoscută 
copilului) în partea de jos și o tornadă în partea de 
sus. Întrebați-vă copilul dacă se simte calm și 
liniștit ca o steluță de mare sau energizat ca o 
tornadă. Când copilul dvs. se simte supra-
energizat, gândiți-vă împreună la modalități prin 
care să-l faceți să se simtă mai mult ca o steluță 
de mare. De exemplu, puteți să bateți o minge 
pentru a elibera o parte din acea energie. 
Încercați să faceți acest joc la diferite ore în timpul 
zilei și ajutați-vă copilul să-și descrie nivelurile de 
energie. De exemplu, dacă vă jucați dimineața 
devreme, puteți spune: „Poți să stai ghemuit și să 
privești desene animate”. Sau: „Pun pariu că ai 
putea să urci și să cobori scările de cinci ori până 
termin de făcut micul dejun!” 
 

 

 
 
https://www.lynnekenney.co
m/starfish-and-tornadoes-a-
self-regulation-conversation/ 
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4 Organizați acest joc distractiv 
împreună cu copilul dvs. În el 
se pot juca copiii de la 3 ani. 
Ajută, într-un mod creativ, la 
dezvoltarea autocontrolului la 
copii. 

Dansul ,,De-a înghețatul” 
Redați niște muzică plină de viață, la telefon sau 
calculator.  Încurajați-vă copiii să compună orice 
fel de mișcări de dans pentru muzica auzită 
(arătați-le la început).  După câteva minute, opriți 
muzica și spuneți „ÎNGHEȚAȚI!”  Copiii „îngheață” 
în poziția caraghioasă luată în momentul în care 
muzica s-a oprit.  Redați muzica din nou și 
continuați de câte ori doriți. 

 

 
Melodia „Freeze Song” deja 
publicată pe YouTube (în 
engleză) 
https://www.youtube.com/w
atch?v=2UcZWXvgMZE 
 

5 Copilul dvs. are un animăluț 
de pluș preferat?  Acest joc 
este unul dintre cele mai bune 
metode de a-i ajuta pe copii 
să-și reducă nivelul de stres.  
Încercați-l împreună! 

Respirăm cu animăluțe de pluș pe burtică 
Spuneți-le copiilor să se culce pe spate și puneți-le 
pe burtică un animăluț de pluș. Ei trebuie să 
inspire și să ridice jucăria în sus, apoi să expire și 
să readucă jucăria la poziția inițială. Acest joc îi 
ajută pe copii să învețe să-și folosească burtica 
pentru a inspira adânc.  
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6 O altă activitate distractivă și 
relaxantă, pe care o puteți 
face cu copiii, poate în aer 
liber.  
 

Baloane de săpun 
Copiii trebuie să sufle atent și încet pentru a face 
baloane de săpun, ceea ce îi va ajuta să inspire 
adânc.  
 
Suflarea baloanelor folosind propria mână ca 
baghetă este, de asemenea, o activitate minunată 
pentru tactilitate și liniștire. Copiii pot face acest 
lucru înmuindu-și mâna în soluția cu săpun și fie 
suflând prin pumn, fie făcând un cerc cu degetul 
mare și arătător și suflând prin acest cerc.  
Experimentați! 

 

 
Pregătiți acasă soluția pentru 
baloanele de săpun, 
amestecând 6 părți de apă la 
1 parte de săpun lichid pentru 
vase! 
 

7 Respirația domoală este de 
mare ajutor atunci când copiii 
(sau dvs.) sunt îngrijorați, 
supărați sau stresați.   

Mirosim flori și suflăm lumânări 
O activitate simplă este de a le spune copiilor să 
inspire ca și cum ar mirosi o floare și să expire ca 
și cum ar sufla lumânările de pe un tort.  Arătați-le 
cum să facă acest lucru (poate fi greu pentru copiii 
mai mici – puteți încerca o altă activitate) 

 
Există multe modalități de a 
discuta cu copiii dvs. despre 
respirația profundă. Mai 
multe exemple găsiți aici 
https://copingskillsforkids.co
m/deep-breathing-exercises-
for-kids/ 
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8 Încercați yoga ca un exercițiu 
prin care să vă hrăniți și să vă 
relaxați mintea și corpul dvs. 
și al copiilor dvs. 

Relaxarea cu ajutorul exercițiilor de yoga 
Dacă știți poziții simple de yoga, rugați-i și pe copii 
să le facă.  Încercați poziții simple, prietenoase 
copiilor, pentru a le calma emoțiile și a vedea cum 
se simt. 
 
Pisica leneșă se trezește.   
Prefaceți-vă că sunteți o pisică leneșă care tocmai 
s-a trezit dintr-un pui de somn lung și minunat. 
Căscați larg. 
Apoi mieunați o dată. 
După care, întindeți-vă brațele, picioarele și 
spatele – încet ca o pisică – și relaxați-vă. 
 

 
 
https://childhood101.com/wp
-
content/uploads/2018/01/Cal
m-Down-Yoga-for-Kids-
Printable-Poster.pdf 
 
https://www.savethechildren.
org/us/what-we-
do/emergency-
response/coronavirus-
outbreak/resources/easy-at-
home-relaxation-activities-to-
help-calm-kids 
Există poziții de yoga pentru 
copii; priviți și aplicația pentru 
copiii pe YouTube 
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9 Uneori ajută doar să faceți 
ceva caraghios împreună, ca 
familie.  Este doar o idee.  
Copiilor le va plăcea să dețină 
controlul ȘI să lucreze 
împreună cu părinții și alți 
membri ai familiei.   

Alcătuiți o istorioară hazlie 
Copiilor de 4 ani și mai mari le poate plăcea 
această activitate.  O persoană din familie începe 
o istorioară, după care ceilalți membri ai familiei, 
pe rând, o completează.  De exemplu:  „Într-o zi, 
David merse la o plimbare.  Primul lucru pe care l-
a văzut a fost o...” Apoi se întoarce spre 
următoarea persoană (celălalt părinte ar putea 
spune „o girafă mov!”, făcând acest lucru simplu, 
dar distractiv și interesant pentru copii).  După 
care, ați putea să desenați istorioara compusă de 
familie sau să o povestiți și altora prin Zoom sau 
FaceTime. 

 
Aici puteți găsi câteva resurse 
dacă veți dori să completați 
părțile lipsă dintr-o istorioară 
cu copilul dvs.  
https://www.education.com/
slideshow/fill-funny-story/ 
 
Sau sfaturi despre cum să vă 
ajutați copilul să inventeze o 
istorioară hazlie 
 
https://writeshop.com/help-
child-plan-funny-story-
homeschool/ 
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10 Atunci când sunt exprimate 
prin cuvinte sau lucrări 
artistice și creative, 
sentimentele sunt mai ușor de 
gestionat.  Iată o activitate 
care să vă ajute copilul, fiind, 
totodată, una pe care o puteți 
face împreună.   Folosiți 
cuvinte care exprimă 
sentimente atunci când 
vorbiți cu copilul dvs. 

Scrieți o scrisoare sau o istorioară pentru cineva 
În funcție de vârstă, sugerați-i copilului: „Hai să-i 
scriem bunicii o scrisoare și să-i spunem ce am 
făcut în această dimineață.  Apoi putem să i-o 
trimitem (sau să i-o citim la telefon).”  Copilul 
poate să dicteze, iar dvs. să scrieți. 
 
Dacă copiii sunt mai mari și știu cum să scrie, i-ați 
putea întreba: „Nu ați vrea să scrieți o istorioară 
despre cele întâmplate astăzi?” (cu copiii mai 
mici, scrieți ce vă spun și ați putea să-i ajutați să 
deseneze o imagine). 
 

 
 

Proiectul ,,Organizarea la distanță a educației parentale pentru familiile cu copii de 0-7 ani”, 2020 
 



   
 

9 

11 Păstrați legăturile!  Ajutați-vă 
copiii să păstreze legăturile, 
dar nu uitați nici dvs. să faceți 
la fel, relaxându-vă cu 
prietenii și familia.   

Păstrați legăturile prin apeluri telefonice sau 
video 
 
Apelați adulții: Înainte de apel, discutați cu 
adultul (cum ar fi bunicul) despre ce le-ar plăcea 
copiilor să vorbească.  Copiii foarte mici ar putea 
să nu vorbească mult, dar să-i arate adultului 
lucruri de-ale lor sau să asculte o istorioară citită 
de adult.  Copiii mai mari pot să răspundă bine la 
întrebări, de exemplu, ce au făcut azi, ce mâncare 
sau joc le-a plăcut etc.    
 
Apelați alți copii:  
La început, copiilor mici ar putea să le fie greu să 
apeleze cu video.  Îi puteți ajuta fiind prezenți 
împreună cu un alt părinte, începând cu un 
subiect sau o temă despre care să vorbiți sau 
rugându-i pe copii să-și arate unul altuia o jucărie.   
În cazul copiilor mai mari, ați putea să conveniți cu 
alți părinți, de exemplu, dacă copiii ar putea 
vedea același film în același timp (cel mai bine e să 
fie unul cunoscut), iar apoi să se apeleze. 
 

 
Aici puteți găsi idei pentru 
apeluri video între copii și 
bunicii lor sau alți adulți  
https://www.romper.com/p/
20-video-chatting-activities-
for-grandparents-kids-during-
the-coronavirus-pandemic-
22629324 
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12 Dvs., împreună cu copiii dvs., 
vă puteți elibera un pic de 
stres răsfoind nițel prin 
amintirile trăite altădată, în 
alte locuri.  Scoateți-vă 
albumele foto sau telefonul și 
începeți! 
 
 
 
 
 

Amintirile din poze și video 
Relaxați-vă împreună cu familia, uitându-vă la 
poze și video din trecut.  Vorbiți despre 
persoanele pe care le vedeți în ele, despre ce 
făcea fiecare și despre orice alte lucruri care vă 
vor face să zâmbiți.  Chiar și copiii de 2 ani pot 
arăta cu degetul și numi persoanele! 
 
Unele poze sau video le puteți transmite, prin 
instrumentele digitale (Viber, WhatsApp, Skype, 
Duo, Zoom etc.), membrilor de familie sau 
prietenilor care se află în alte parte. 
 

 
 

 

13 Acest joc de-a prefăcutul va 
ajuta, simultan, la dezvoltarea 
abilităților de auto-control, 
relaxare și imaginație.  Jucați-l 
împreună cu copilul dvs., 
pentru a profita ambii. 
 

Pene și statui 
Prefaceți-vă că sunteți o pană care plutește prin 
aer timp de aproximativ 10 secunde. 
Brusc, înghețați și transformați-vă într-o statuie. 
Nu vă mișcați! 
Apoi, relaxați-vă încet pe măsură ce vă 
transformați din nou în pana plutitoare. 
Repetați, asigurându-vă că încheiați jocul într-o 
stare relaxată de pană plutitoare.  (Părintele va 
încheia jocul cu o îmbrățișare!) 
 

 
https://www.savethechildren.
org/us/what-we-
do/emergency-
response/coronavirus-
outbreak/resources/easy-at-
home-relaxation-activities-to-
help-calm-kids 
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14 O zi grea?  Încercați această 
activitate pentru eliberarea 
tensiunii și masarea mâinilor.  
Și copiilor mai mari le-ar 
putea plăcea.   

Strângeți o bilă-stres 
Luați bila sau bilele într-o mână sau ambele mâini, 
strângeți-le și eliberați-le. 
Experimentați cu strânsul bilei. Găsiți modalitatea 
potrivită pentru dvs., ajustând viteza, presiunea și 
intervalul de strângere a bilei după bunul plac. 
 

Confecționați propria bilă sau 
bile-stres, umplând niște 
baloane cu linte uscată, orez, 
amidon de porumb sau făină. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Fz5iEBdJM84 
 
https://www.savethechildren.
org/us/what-we-
do/emergency-
response/coronavirus-
outbreak/resources/easy-at-
home-relaxation-activities-to-
help-calm-kids 
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15 Dacă copiii sunt încordați sau 
supărați, folosiți această 
activitate de-a prefăcutul 
pentru a-i ajuta să se relaxeze.   
 
 

De-a țestoasa! 
Prefaceți-vă că sunteți o broască țestoasă care s-a 
pornit încet și relaxat la o plimbare. 
 
O, nu! A început să ploaie! 
Îndoiți-vă bine sub carapace timp de aproximativ 
10 secunde. 
După ce soarele a revenit, ieșiți de sub carapace și 
continuați să vă plimbați relaxat. 
Repetați de câteva ori, asigurându-vă că încheiați 
cu o plimbare, astfel încât corpul dvs. să fie 
relaxat. 

 
https://www.savethechildren.
org/us/what-we-
do/emergency-
response/coronavirus-
outbreak/resources/easy-at-
home-relaxation-activities-to-
help-calm-kids 
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