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Top 10 sfaturi pentru părinţi 

1. Atunci când copilul doreşte să îţi arate ceva, opreşte-te din ceea ce faci şi dă-i 

atenţie. E important ca în mod frecvent să petreci timp cu copilul tău, făcând lucruri 

care vă plac amândurora. 

2. Arată-i copilului multă afecţiune fizică – copiilor le plac îmbrăţişările, mângâierile 

şi să îi ţineţi de mână. 

3. Vorbiţi-i copilului despre lucrurile de care este interesat şi împărtăşiţi aspecte ale 

zilei dumneavoastră cu el. 

4. Lăudaţi-vă copilul cât mai descriptiv atunci când face ceva ce vreţi să mai facă şi 

altă dată, de ex. „Îţi mulţumesc că ai aşezat farfuria în dulap”. 

5. Copiii tind să facă “prostii” atunci când se plictisesc, aşa că implică-i în multe 

activităţi atrăgătoare atât afară cât şi în interior, de ex. fotbal, plastilină, cărţi de 

colorat, cutii de carton, cuburi, etc. 

6. Învaţă-ţi copilul noi abilităţi, arătându-i mai întâi exemplul tău, apoi dă-i ocazia să 

le exerseze. Vorbeşte politicos cu toţi membrii familiei. Apoi, încurajează-ţi copilul 

să vorbească politicos (de ex. spune-i: „Spune, te rog!”, „Spune, mulţumesc!”), şi 

laudă-l pentru eforturile lui. 

7. Limitează în mod clar comportamentul copilului tău. Ţine discuţii familiale 

despre regulile din casă. Informează-ţi copilul asupra consecinţelor dacă încalcă 

regulile. 
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8. Atunci când copiii nu se comportă frumos, rămâi calm, instruieşte-i clar să se 

oprească din ceea ce fac şi spune-le ce comportament vrei să aibă (de ex. „ Nu vă 

mai certaţi, jucaţi-vă frumos unul cu altul). Lăuda-ţi copiii dacă se opresc. Dacă nu 

se opresc, aplicaţi o consecinţă corespunzatoare. 

9. Adoptă aşteptări realiste. Toţi copiii fac năzbâtii câteodată şi măsurile disciplinare 

sunt inevitabile. Să încerci să fii părintele perfect te poate frustra sau dezamăgi. 

10. Ai grijă de tine. E dificil să fii un parinte calm şi relaxat dacă eşti stresat, anxios 

sau depresiv. In fiecare săptămână încearcă să îţi faci timp să te relaxezi sau să faci 

ceva ce te bucura. 

 

  


