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Stres şi  anxietate

Anxietatea sau stresul nu îi ocolesc nici pe copii. Dar tu, ca părinte, îți poți învăța copilul
să fie mai relaxat. La copii, anxietatea şi stresul se caracterizează prin apariţia sentimentelor de
neliniște, de apăsare, de tensiune, de îngrijoreze, de teamă nemotivată, care generează un
disconfort din punct de vedere psihologic.  Se manifestă prin tulburări ale somnului, coșmaruri,
tulburări de respirație, palpitații, puls ridicat sau scăzut, lipsa de concentrare, scăderea
randamentului intelectual. Este important ca aceste semne sa fie luate în considerare. Înțelegerea
și acceptarea emoțiilor , conștientizarea lor ,comunicarea deschisă, joaca liberă şi încrederea în
sine sunt factorii esenţiali unui start de succes în tratamentul lor.

Copiii se implică cu ușurință în jocuri imaginative și le este mult mai ușor să verbalizeze atunci
când se joacă. Aceste jocuri vor ajuta copilul să identifice gândurile care duc la anxietate,
precum și să găsească modalități de a le depăși.

➢ Stop Anxietății! Dacă aveți un copil anxios, se recomandă jocul următor prin care acesta își
poate manifesta abilități de a face față anxietății.

● Desenați un șotron pe o față de masă. Spune-ți copilului că veți fi secretara acestuia și pe
o coală de hârtie scrieți toate temerile pe care vi le spune copilul.

● Discutați fiecare temere și notați toate gândurile pe care le are copilul legat de acestea. De
exemplu, dacă îi este teamă că nu va reuși să realizeze o sarcină, el va trebui să spună
temerile lui specifice (că nu este în stare să rezolve acea sarcină, că nu se va simți bine, că
alții îl vor critica, că nu va suporta starea de tensiune).

● Spuneți copilului să stea pe primul pătrat al șotronului, iar dumneavoastră îi veți citi ceva
în legătură cu care este anxios. Dacă va putea să se gândească, cu ajutorul
dumneavoastră, la ceva care să îl ajute să se simtă mai puțin anxios, atunci va putea sări
la pătratul următor.

● Discutați faptul că, atunci când suntem anxioși, de obicei presupunem că se va întâmpla
cel mai rău lucru, de aceea ar trebui să găsim gânduri care ar putea să ne ajute să trecem
peste anxietate. De exemplu, la gândul că ,,nu voi reuși” se poate spune ,,de fiecare dată
când am avut acest gând, am găsit soluții și am reușit”, ,, chiar dacă nu voi reuși, voi
putea suporta asta, nu poate fi nimeni perfect!”.

● Se citesc gândurile rând pe rând , copilul va fi încurajat să se gândească la ceva care să îl
facă mai puțin speriat pentru a sări mai departe.

 Pregătiți un trofeu pentru a-l înmâna atunci când va ajunge la ultimul pătrat din șotron.
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 Eroul meu – răspunsul la anxietate

Dacă ar exista o persoană care să poată să “răspundă perfect” ori de câte ori treci prin momente
de anxietate/ești foarte îngrijorat, ce–ar spune și ce-ar face pentru a te ajuta să te calmezi?
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➢Emoțiile ursulețului

● Materiale necesare: șablon ursuleț, (opțional) creioane colorate, carioci
● Descrierea activității:

Acest simpatic ursuleț îi ajută pe copii să identifice emoțiile de bază și să construiască
scenarii despre ce l-a făcut să se simtă astfel. Poate fi o ceartă cu o vulpe șireată care l-a făcut să
se simtă trist sau descoperirea unei tufe pline cu mure care i-a adus zâmbetul pe buze și l-a făcut
să se simtă fericit. Dacă este vorba de emoții negative, cel mic poate fi încurajat să găsească și
soluția pentru rezolvarea problemei.

De exemplu:

Cum poate soluționa ursulețul cearta cu vulpea cea șireată? Ce poate face ursulețul pentru a
scăpa de tristețe? Ce îi poate spune vulpii șirete?

Folosiți-vă de șablonul de mai jos și urmați instrucțiunile pentru realizarea ursulețului.

La final, micul urs își va schimba expresia faciala, printr-o simpla rotire.
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