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Cuprins

COPILUL SE AVENTUREAZÃ ÎN LUME
(de la 3 la 4 ani)
Copilul ºi mama sa (ºi tatãl sãu) p. 23  Pãturica unui personaj iubit p. 30  Copilul
se face mare p. 37  Dezvoltarea limbajului p. 58  Lumea fantasticã: poveºti ºi
poezioare p. 71  Spaimele copilului p. 79  Jocul ºi primele prietenii p. 88  Micul
artist p. 94  Grãdiniþa p. 111  Schimbãrile din componenþa familiei p. 124

COPILUL OBSERVÃ ªI SE ÎNTREABÃ
(de la 4 la 5 ani)
Educaþie ºi reguli p. 147  Descoperirea propriului corp p. 161  O vârstã a marilor
întrebãri p. 177  Joc ºi imaginaþie p. 183  Probleme de familie p. 189 
Noi forme de familie p. 195

COPILUL ESTE (APROAPE) MARE
(de la 5 la 6 ani)
ªcoala primarã p. 205  Inteligenþã ºi învãþare ºcolarã p. 221  Sentimente
ºi valori în familie ºi în afara ei p. 230

SÃNÃTATEA COPILULUI
Alimentaþia p. 243  Activitatea fizicã ºi stilul de viaþã p. 293
Toate tulburãrile de la A la Z p. 315
Primul ajutor p. 557
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COPILUL SE AVENTUREAZÃ ÎN LUME
(de la 3 la 4 ani)
Copilul ºi mama sa (ºi tatãl sãu) p. 23
Primele „crize de opoziþie“  FRUSTRAREA SE AFLÃ LA BAZA DISTANÞÃRII DE MAMÃ  Distanþarea
copilului poate fi dificilã pentru mamã p. 24  „Faza lui nu“ ºi capriciile  VRAJA MATERNITÃÞII
 PATERNITATEA PLINÃ DE VESELIE  „Lãcomia de putere“ adusã de maternitate  Sarcina
pãrinþilor este de a înlesni calea spre autonomie p. 28  De la îngrijirea copilului la
educaþie  Rolul tatãlui
Pãturica lui X (personajul iubit din desenele animate) p. 30
Semnificaþia obiectului tranziþional  Obiectul oferã o alinare în detaºarea de mamã 
OBIECTUL TRANZIÞIONAL ºI NUMELE SÃU  Prima „avere“ a copilului  Pãturica trebuie spãlatã
sau nu?  Pãpuºa ºi maimuþoiul  Pãpuºa seamãnã cu copilul  Agresivitatea faþã de
pãpuºã  Degetul în gurã ºi suzeta  Un surogat al plãcerii de a suge la sânul mamei 
ESTE DÃUNÃTOARE FOLOSIREA SUZETEI?  Este un „nãrav“ care trebuie corectat?
Copilul se face mare p. 37
Ce ºtie sã facã un copil de trei ani p. 38  Se consolideazã abilitãþile motorii  Dobândirea
unui simþ al pericolului  Folosirea controlatã a degetelor ºi a mâinilor  LA TREI ANI SE POATE
SPÃLA DEJA SINGUR?  HÃINUÞE COMODE ºI PRACTICE  Folosirea bãii la fel ca oamenii mari  Este
momentul renunþãrii la scutece (pamperºi)  FOLOSIREA CUÞITULUI ºI A FURCULIÞEI  La masã
cu adulþii  Desenul  Îndemnul de a se împrieteni cu alþi copii p. 43  Detaºarea de
pãrinþi  Se schimbã rolul mamei ºi al tatãlui  De la scutece la scaunul de WC p. 44 
Fiecare copil îºi are ritmul sãu ºi acesta trebuie respectat  Comportarea mamei lasã

TEXTELE TIPÃRITE CU MAJUSCULE REDUSE INDICÃ LECTURILE DE APROFUNDARE A SUBIECTULUI.
LECTURILE CARE NU AU INDICATÃ EDITURA SUNT EXTRASE DIN CÃRÞILE PUBLICATE DE EDITURILE RED
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urme adânci  Nu impuneþi ritmuri ºi programe  ALEGEREA OLIÞEI POTRIVITE  Sã-l tratãm cu
calm ºi sã-l lãudãm  Pipi în pat dupã trei ani?  Sã ne punem întrebãri cu privire la
„necazurile“ copilului  Sã-i asigurãm o alimentaþie adecvatã p. 46  Raportul cu hrana
se poate modifica pe neaºteptate  Hrana devine o armã de ºantaj  Dacã copilul
mãnâncã prea mult sau prea puþin  Valoarea simbolicã a hranei  Ora de culcare p. 48
 Cât somn îi trebuie la vârsta aceasta  Noaptea, spaimele se amplificã  VRAJA URÃRII DE
„NOAPTE BUNÃ“ Cum se învinge teama de întuneric ºi de tãcere  Cum îl putem ajuta pe
copil sã adoarmã  CÂNTECELE DE LEAGÃN ALE TRADIÞIEI POPULARE  CÂTEVA CÂNTECE DE LEAGÃN
FOARTE CUNOSCUTE  GESTURILE MEREU ACELEAºI CARE CALMEAZÃ  Tulburãri ale somnului  RITUALURILE
DE „NOAPTE BUNÃ“  Faza „de ce?“-urilor p. 55  DE CE, DE CE, DE CE…  Cum rãspundem la
întrebãrile celor mici  Dacã pun mereu aceleaºi întrebãri.
Dezvoltarea limbajului p. 58
Cotitura de la trei ani: folosirea lui „eu“  Când copilul continuã sã se exprime la persoana
a treia  Copilul învaþã de la pãrinþi sã vorbeascã p. 59  Baby-talk: un dialog cu totul
special Rolul tatãlui  SÃ NU IMITÃM MODUL DE A VORBI AL COPILULUI  Probleme în dobândirea
limbajului p. 61  Bâlbâiala neaºteptatã  SÃ NU-L CORECTÃM PE COPIL ÎN FAÞA CELORLALÞI 
Copilul bilingv p. 62  Copilul unor imigranþi  DIFICULTÃÞI DE PRONUNÞIE ºI PET THERAPY 
Copilul unui cuplu mixt  Copilul strãin adoptat  Limbaj ºi dezvoltare cognitivã în
viziunea lui Piaget p. 65  Discursurile copiilor p. 66  CUVÂNTUL SE NAºTE DIN CUVÂNT 
„Minciunile“ copiilor  Apariþia simþului comic p. 67  „MINCIUNILE“ PERMISE CELOR MICI ºI
ADULÞILOR  Jocurile de cuvinte  CUVINTELE URÂTE ALE CELOR MICI ºI ALE CELOR MARI.
Lumea fantasticã: poveºti ºi poezioare p. 71
POVESTIREA UNEI ÎNTÂMPLÃRI: UN MOMENT DE INTIMITATE  Poveºtile, basmele ºi povestirile pentru
copii p. 72  Poveºtile îl ajutã pe copil sã-ºi învingã spaimele p. 74  PUTEREA LINIºTITOARE
A BASMELOR  Ritualul spunerii unei poveºti Televiziunea îl poate înspãimânta pe copil 
ESTE INTERZIS SÃ SE GREºEASCÃ POVEºTILE  Poezioarele p. 76  O poezioarã hazlie poate sã-l
vrãjeascã pe copil  CREAREA UNEI POVEºTI DE CÃTRE COPIL  POEZIOARA: CUVINTE FÃRÃ SCOP.
Spaimele copilului p. 79
Spaimele cele mai obiºnuite p. 79  Teama de abandon  FOBII ºI SPAIME  Teama de
ceva necunoscut ºi neobiºnuit  Sã dãm atenþie semnalelor nonverbale  CELELALTE SPAIME
ALE COPILULUI  Spaimele nopþii: coºmarurile p. 82  La ce „foloseºte“ visul  Teama
copilului cã s-ar putea lovi  Emoþiile fazei oedipiene  SÃ ÎNÞELEGEM DIN DESENE SPAIMELE
COPILULUI  PAVOR NOCTURNUS  Personaje ºi animale de care se teme copilul  Ce este de
fãcut?  Sã-l luãm în braþe ºi sã-l mângâiem  Sã-l îndemnãm sã-ºi descrie visul urât 
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Jocul ºi primele prietenii p. 88
Jocul este o treabã serioasã!  NU SUNT FLEACURI  Cei mici se implicã foarte mult în joc 
Între realitate ºi fantezie  DAR JUCÃRIILE ?  Jocul este un prilej pentru a lega noi
prietenii p. 90  Primele acceptãri ºi renunþãri ale copilului  PRIETENIA DINTRE COPII ESTE
INSTINCTIVÃ ºI SPONTANÃ  CUM ÎI AJUTÃM PE COPII SÃ SOCIALIZEZE  Sã-i lãsãm sã-ºi rezolve singuri
neînþelegerile  JOACA DE-A CONTRIBUÞIA  Jocul cu alþi copii este o cucerire
Micul artist p. 94
CEI MARI NU ÎNÞELEG ÎNTOTDEAUNA…  Desenul: activitate manualã creativã  Etapele desenului
 DESENELE CARE DEZVÃLUIE PERSONALITATEA COPILULUI  Imaginea omului se îmbogãþeºte mereu
cu alte detalii  Prin intermediul desenelor copilul vorbeºte despre sine  Tentaþia irezistibilã
de a mâzgãli pereþii  Taie, lipeºte, modeleazã  GHID PRACTIC AL ACTIVITÃÞILOR CREATIVE DE LA
TREI ANI ÎN SUS: DESEN, PICTURÃ, FILATELIE, COLAJ, SCULPTURÃ, PÃPUºÃRIE, MUZICÃ.
Grãdiniþa p. 111
GRÃDINIÞA PE SCURT  La ce vârstã merge copilul la grãdiniþã  Cum se alege grãdiniþa
p. 113  CÃMIN, ºCOALÃ MATERNÃ, GRÃDINIÞÃ… CUM S-O FI CHEMÂND CU ADEVÃRAT?  Integrarea în
clasã p. 114  Trecerea de la creºã la grãdiniþã  CINE SUNT EDUCATOARELE?  Când copilul se
integreazã greu  Pãrinþii îi transmit copilului temerile sau încrederea lor  O zi la grãdiniþã
p. 117 METODELE MONTESSORI, STEINER ºI ALTE MODELE EDUCAÞIONALE  ALIMENTAÞIA LA ºCOALÃ  Limba
englezã în grãdiniþã  ANIMAÞIA CA MODALITATE DE ÎNVÃÞARE  Somnuleþul de dupã-amiazã 
Programele interculturale  AMBIANÞA, PE MÃSURA COPILULUI  Susþinerea copiilor cu dizabilitãþi
 Grãdiniþa ºi familia p. 123
Schimbãrile din componenþa familiei p. 124
Cuplul, sufletul familiei p. 124  DIALOGUL DIN CADRUL CUPLULUI TREBUIE CONTINUAT  Apariþia
unui copil pune la încercare cuplul  Femeia nu trebuie sã se lase absorbitã în totalitate de
rolul ei de mamã  ADOPTAREA UNUI COPIL  Tatãl, relaþia cu copiii ºi raporturile în cadrul
cuplului  Este important ca partenerii sã-ºi mãrturiseascã toate dificultãþile  Copilul
singur la pãrinþi p. 128  „Avantajele“  „Dezavantajele“  Trãsãturile psihice ale copilului
singur la pãrinþi  PLASAMENTUL FAMILIAL  Naºterea unui frãþior p. 131  Frãþiorul înºalã
deseori aºteptãrile primului nãscut  CE TREBUIE FÃCUT ºI CE NU TREBUIE FÃCUT ATUNCI CÂND APARE
UN FRÃÞIOR  Exhibiþionism ºi regresie  ORDINEA NAºTERII ARE INFLUENÞÃ ASUPRA PERSONALITÃÞII 
Cum poate fi domolitã gelozia primului nãscut  Trebuie gãsit timp pentru fiecare copil 
GEMENII  Certurile dintre fraþi p. 135  De regulã, este mai bine sã-i lãsãm sã se descurce
singuri  CUM SE ALEGE O BABYSITTER  Întoarcerea mamei la lucru p. 136  SCURTE DESPÃRÞIRI
DE PÃRINÞI  Copilul trebuie obiºnuit treptat cu despãrþirile de mama sa  Bunicii p. 138 
O relaþie specialã  O LUNÃ ÎN CASA BUNICII  Armonizarea educativã dintre bunici ºi pãrinþi
este fundamentalã  EXISTÃ BUNICI ºI BUNICI
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COPILUL OBSERVÃ ªI SE ÎNTREABÃ
(de la 4 la 5 ani)
Educaþie ºi reguli p. 147
Obiºnuinþa este prima regulã p. 147  Ritualurile creeazã stabilitate  Ritualurile
de la culcare ºi de la deºteptare  Este nevoie de echilibru ºi armonizare educativã
p. 149  Înþelegerea dintre pãrinþi  Câteva excepþii de la regulã nu pot face rãu 
GRE º ELI CARE NU TREBUIE COMISE  Pãrinþii trebuie sã respecte ºi ei regulile p. 150 
Când pãrinþii greºesc  Mesajele duble  R EGULILE POT FI INTERPRETATE CU OARECARE
FLEXIBILITATE  Armonia educaþionalã cu celelalte figuri de referinþã  Cum se obþine
supunerea copiilor? p. 151  Supunere de fricã sau datoritã încrederii  Sã-i
asigurãm pe copii de toatã dragostea noastrã  FOLOSIÞI DIN PLIN ÎNCURAJÃRILE º I CU
MÃSURÃ LAUDELE  Laudele ºi încurajãrile  Recompensele  Televizorul p. 154 
Televiziunea îi fascineazã pe copii  UN TELEVIZOR ÎN LOC DE UN PRIETEN  Mama ºi tata
ar trebui sã dea un exemplu pozitiv  PUTEREA DE SEDUCÞIE A PUBLICITÃÞII  Scenele cu
violenþã ºi sex de la televizor  Publicitatea la televiziune  Cum se stã la masã p.
157  Turnatul apei în pahar  Folosirea tacâmurilor  MÂNDRIA DE A STA LA MASÃ CU
CEI MARI  Petele  Farfuriile sparte  Comportãri de proastã creºtere ºi explozii
de furie p. 158  Mici gesturi nepoliticoase  Schimbãrile neaºteptate de dispoziþie
 Sã înþelegem motivul atitudinilor de refuz  A PROPO DE EDUCAÞIA FORMALÃ : SCOBITUL
ÎN NAS  Agresivitatea faþã de fraþi
Descoperirea propriului corpul p. 161
COPILUL ÎºI CONSTRUIEºTE O IMAGINE DESPRE PROPRIUL CORP  Complexul lui Oedip p. 162 
„Îndrãgostire“ ºi conflict  MITUL LUI O EDIP  Legãtura deosebitã dintre mamã ºi fiul
ei  Bãiatul ºi tatãl lui  Fetiþa: complexul Electrei  Descoperirea diferenþei dintre
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sexe p. 166  „Dezamãgirea“ bãieþilor ºi a fetelor  Bãiatul orgolios  Fetiþa
descoperã cã este diferitã de bãiat  Mama o poate ajuta pe fatã în aceastã fazã
delicatã  Cum se formeazã identitatea sexualã p. 167  Identitatea sexualã este
produsã mai ales de influenþele ambientale  Pãrinþii încurajeazã comportãrile
„potrivite“ cu sexul copilului  Cum se nasc copiii? p. 168  Copilul vrea sã ºtie
cum s-a nãscut el  Teoriile sexuale ale copiilor  Sã nu le spunem poveºti trãsnite
 Întrebãrile despre concepþie  C ÂND COPILUL Î º I ATINGE ORGANELE GENITALE  Copilul
acceptã cu greu sexualitatea pãrinþilor  Rãsfãþ ºi pudoare: comportarea pãrinþilor
p. 170  Dormitul în patul cel mare al pãrinþilor  În unele situaþii se poate chiar
ceda  Sã respectãm pudoarea copilului  Riscul unor molestãri sexuale p. 172
 Sã-l învãþãm cã trupul sãu este demn de respect  C UM SÃ - I AJUTÃM PE COPII SÃ SE
APERE  Când corpul sãu este în suferinþã: internarea copilului în spital p. 173 
CÂND COPILUL ARE O DIZABILITATE PERMANENTÃ  MEDICINA LUI P INOCCHIO  Copilul internat
la izolator  Când un pãrinte este cel internat în spital p. 175  TERAPIA PRIN ZÂMBET
O vârstã a marilor întrebãri p. 177
Întrebãrile fundamentale p. 177  Întrebãrile asupra naºterii  Când copilul nu
pune întrebãri  Întrebãrile despre moarte ºi despre Dumnezeu  D AR CRDINÞA
RELIGIOASÃ ?  C UM SÃ RÃSPUNDEM CURIOZITÃÞII COPIILOR  Secretele de familie p. 180 
CUVINTELE MAGICE : „M AMA º I TATA TE OCROTESC “  Tentaþia de a tãcea  Boala ºi moartea
unuia dintre pãrinþi p. 181  Copilul se învinovãþeºte deseori pe el însuºi pentru
moartea pãrintelui sãu
Joc ºi imaginaþie p. 183
FASCINAÞIA TRAVESTIURILOR  Jocul bazat pe ficþiune p. 184  Obiectele se transformã datoritã
fanteziei  Copilul învaþã sã se concentreze p. 184  SÃ NE JUCÃM DE-A…  Limbaj ºi
imaginaþie p. 187  Povestiri de-ale copiilor care par niºte minciuni  Secretele între copii
 Poveºtile inventate se referã de multe ori la situaþii nu prea clare
Probleme de familie p. 189
Crizele trecãtoare dintre pãrinþi p. 189  Copilul nu trebuie transformat într-un instrument  Despãrþire ºi divorþ p. 190  Îngrijorarea pãrinþilor  CÂND PÃRINÞII SE DESPART 
Sã-l informãm pe copil despre ceea ce urmeazã sã se întâmple  Sã menþinem vechile
obiceiuri  Pãrintele unic p. 192  Mama singurã  Copilul are nevoie de un personaj
masculin de referinþã  Pentru copil, tatãl este acela pe care mama i-l desemneazã ca
atare  CÂND COPILUL SE SIMTE VINOVAT PENTRU NEÎNÞELEGERILE DINTRE PÃRINÞI  Tatãl singur 
Încercarea de „a o înlocui“ pe mamã
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Noi forme de familie p. 195
Familia recompusã p. 195  Copiii se descurcã în relaþiile cu alþii mai bine decât pãrinþii 
Noii parteneri p. 196  Copiii nu ar trebui sã facã legea  O familie refãcutã corect este
mai bunã decât o familie înjumãtãþitã  Dacã fata îi spune „tatã“ noului partener al mamei
 Când copilul refuzã sã accepte noua legãturã a pãrintelui  Naºterea unor copii în noua
familie
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COPILUL ESTE (APROAPE) MARE
(de la 5 la 6 ani)
ªcoala primarã p. 205
Începe a doua copilãrie  Cum alegem ºcoala p. 205  ªcoala de stat  Un prilej pentru
integrare  DE LA ºCOALA ELEMENTARÃ LA ºCOALA PRIMARÃ  ªcoala particularã  CARACTERISTICILE
ºCOLII STEINERIENE  ªcolile religioase  ªcolile strãine  ªcolile de metodã  AZI ÎNVÃÞ SÃ
CITESC  Elemente de care trebuie sã þinem seama când alegem ºcoala  ªcoala cea mai
comodã sau cea care oferã mai multe servicii  Prezenþa unor prieteni printre viitorii colegi
de clasã  Grija pentru ambianþã  La ce vârstã merge copilul la ºcoalã? p. 209  ªCOALA:
DE LA JOACÃ LA MUNCÃ  Astãzi se poate începe ºcoala de la cinci ani  Evaluarea dezvoltãrii
intelectuale, psihomotorii, senzoriale  Maturitatea generalã  Mersul la ºcoalã: „intrarea
în societate“ p. 212  În aºteptarea primei zile de ºcoalã  Legãtura dintre grãdiniþã ºi
ºcoala primarã  Frica de ºcoalã p. 213  Problema este despãrþirea de pãrinþi  Sã-i
arãtãm copilului cã-i înþelegem starea sufleteascã  Activitãþile extraºcolare p. 213 
Cum se aleg activitãþile recreative  Fiecare activitate ar trebui sã aibã o conotaþie ludicã
 Profesorul devine un punct de referinþã  GHID PRACTIC AL LUCRÃRILOR ARTISTICE DE LA CINCI ANI
ÎN SUS: DESEN, PICTURÃ, IMPRIMÃRI DE ºTAMPILE (ºTANÞARE), COLAJ, LUCRÃRI CU LÂNÃ, SCULPTURÃ, ALTE
ACTIVITÃÞI

Inteligenþã ºi învãþare ºcolarã p. 221
Dobândirea gândirii abstracte  Inteligenþa nu se moºteneºte  Inteligenþa ºi dezvoltarea
mentalã  ALBERT EINSTEIN, UN COPIL „MAI ALTFEL“ DECÂT CEILALÞI  Învãþarea cititului p. 222 
Capacitatea de a simboliza  Cititul ºi limbajul  PROGRAMUL FEUERSTEIN PENTRU STIMULAREA
INTELIGENÞEI  Sã-i oferim copilului un exemplu grãitor  CARTEA ILUSTRATÃ PENTRU ÎNVÃÞAREA
CITITULUI  Învãþarea aritmeticii p. 224  ARITMETICA FANTEZIEI  Cunoaºterea numerelor nu
înseamnã a socoti  Cunoaºterea altor þãri ºi popoare pag. 225  IDEILE LUI ROUSSEAU
DESPRE EDUCAÞIE  Istoria  Geografia  Tulburãri de învãþare p. 226  Deseori, ele sunt o
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modalitate de a atrage atenþia celor mari  Tulburarea atenþiei  OBOSEALÃ SAU DIFICULTATE? 
Hiperactivitatea  Anomalie neurologicã sau neliniºte interioarã?  Adulþii trebuie sã facã
un efort pentru a nu-ºi pierde rãbdarea  Dislexia ºi disgrafia  Importanþa unui diagnostic prompt
Sentimente ºi valori în familie ºi în afara ei p. 230
EMOÞIA CRÃCIUNULUI  Cãldura sãrbãtorilor în familie p. 231  Recuperarea vechilor tradiþii
 COPIILOR LE PLAC ANIVERSÃRILE  Animalele de companie p. 232  Sã-i explicãm copilului
care sunt cerinþele unui animal  Un raport foarte special  FUNCÞIA EDUCATIVÃ A RAPORTULUI
DINTRE CÂINE ºI COPIL  Descoperirea ºi respectarea naturii p. 233  Mulþi copii au prea
puþine ocazii de a intra în contact cu natura  Apãrarea naturii  INOFENSIVELE JOCURI „INTERZISE“
 Experienþa prieteniei ºi a grupului p. 235  Copilul învaþã sã facã faþã exigenþelor
celorlalþi  În cadrul grupului se învaþã regulile sociale  Prietenul de suflet p. 236 
Prietenul este un sprijin ºi un model  Caracterele diferite se atrag  PRIETENII ºI ASOCIAÞII
SECRETE  Prima dragoste p. 237  Primele încercãri (nu prea abile) de a face curte unei
fete  Lucruri foarte personale  PRIETENUL IMAGINAR  Copii timizi, copii singuri p. 238 
Ce pot face pãrinþii  SINGURÃTATEA POZITIVÃ  Sesizarea diferenþelor religioase ºi culturale
p. 239  Familia ºi învãþãtoarele influenþeazã atitudinea copilului  Cum se poate încuraja
integrarea copilului strãin în colectivul clasei.
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SÃNÃTATEA COPILULUI
Alimentaþia p. 243
Alimentaþia copiilor de vârstã preºcolarã p. 245  Sãnãtatea în bucãtãrie: cum trebuie gãtite
alimentele p. 255  Reþete sãnãtoase pentru toate ocaziile p. 258  Categoriile alimentare
ºi substanþele din alimente p. 266  Apã  Calciu  Carbohidraþi  Carne  Fermenþi
lactici  Fier  Fibre alimentare  Brânzeturi  Fructe  Grãsimi  Oligoelemente  Peºte
 Proteine  Sãruri minerale  Ouã  Verdeþuri  Vitamine
Activitatea fizicã ºi stilul de viaþã p. 293
Activitatea fizicã în cadrul dezvoltãrii copilului p. 295  Sportul în familie: cum sã ne distrãm
împreunã p. 301  Vacanþe ºi cãlãtorii p. 310
Toate tulburãrile de la A la Z p. 315
Apar în aceste pagini 203 articole cu informaþii despre boli ºi tulburãri ale copilului, remediile
ºi tratamentul prevãzute de medicina oficialã ºi de cea naturalã.
Primul ajutor p. 557
Primul ajutor pentru copii: o capacitate pe care trebuie neapãrat s-o deprindem p. 559 
Tehnicile de reanimare: respiraþie gurã la gurã ºi masaj cardiac p. 561  Asfixie prin înec
p. 567  Asfixie prin sufocare p. 569  Otrãvire cu substanþe toxice ºi corozive p. 571  ªoc
termic ºi insolaþie p. 574  Convulsii p. 576  Epistaxis p. 578  Julituri ºi contuzii p. 579 
Rãni ºi hemoragii p. 581  Electrocutare p. 586  Fracturi ºi traumatisme craniene p. 588 
Muºcãturi de animale p. 590  Înþepãturi de insecte p. 592  ªocul p. 594  ªoc anafilactic
p. 596  Arsuri termice ºi chimice p. 597
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COPILUL
SE AVENTUREAZÃ ÎN LUME
(de la 3 la 4 ani)
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Copilul ºi mama sa (tatãl sãu)
Pãturica lui X (personajului iubit din
desenele animate)
Copilul se face mare
Dezvoltarea limbajului
Lumea fantasticã: poveºti ºi poezioare
Spaimele copilului
Jocul ºi primele prietenii
Micul artist
Grãdiniþa
Schimbãrile din componenþa familiei
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DE LA 3 LA 4 ANI

Î

ntre al treilea ºi al patrulea an de viaþã, copilul începe,
de obicei, sã abordeze câteva activitãþi de grup, sã
meargã la grãdiniþã, sã interacþioneze cu alþi copii de
vârsta lui, cu alte cuvinte începe un adevãrat parcurs al
socializãrii.
Cei mai mici stau unul lângã altul la groapa cu nisip,
pedaleazã pe triciclete, plãsmuiesc tot felul de forme din
plastilinã sau aºazã laolaltã plãcuþe de plastic sau de lemn,
dar, la cei trei ani ai lor, reuºesc cu greu sã se joace împreunã
un timp mai îndelungat ºi într-o manierã la fel de
productivã.
Cei mai mãriºori, în schimb, mai
apropiaþi de patru ani, stau unul lângã
altul pentru a construi împreunã un
castel, jucându-se cu formele de nisip
pe plajã sau întrecându-se cu ceilalþi
în împingerea maºinuþelor cât mai
departe posibil; îºi gãsesc o ascunzãtoare ºi-ºi închipuie cã se aflã în plinã
aventurã; sau se joacã împreunã cu
casa pãpuºilor.
Prin aceste activitãþi, copilul de
trei-patru ani se aventureazã în lume.
Pentru intervale de timp scurte poate rãmâne despãrþit de
persoanele care îi sunt cele mai dragi, adicã mama ºi tata,
bunicii; învaþã sã cunoascã noi tovarãºi de joacã ºi sã
stabileascã contacte emoþionale destul de intense cu adulþii
ºi cu alþi copii din afara cercului familial.
Se pot observa progrese rapide în multe direcþii, dar,
uneori, se întâmplã ca dezvoltarea sã înregistreze o întrerupere sau chiar o regresie. Sã dãm câteva exemple. Cei
mai mulþi dintre copii au învãþat de-acum sã se serveascã
de oliþã, dar, uneori, pot apãrea „incidente“. La vârsta
aceasta copiii aleargã, se caþãrã, pedaleazã pe tricicletã ºi
unii ºtiu chiar sã înoate, dar de îndatã ce au cãpãtat o nouã
abilitate, cum ar fi uºurinþa în cãþãrare sau înotul, câteodatã
se blocheazã, ezitând s-o practice în continuare. Este ca ºi
cum ºi-ar da seama dintr-o datã de pericolele pe care i le
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Este vârsta la care începe
socializarea.
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Grãdiniþa este o experienþã
fundamentalã pentru creºterea ºi
educaþia copilului.

pregãteºte acea capacitate proaspãt dobânditã ºi ºi-ar
pierde pe moment siguranþa de sine.
La vârsta aceasta, raportul cu mama este, în general,
foarte intens ºi afectuos, deºi cucerirea unei autonomii tot
mai mari trece, în mod necesar, prin atitudini de refuz faþã
de cererile adulþilor ºi, în special, faþã de ale mamei. Acesta
este, de altfel, ºi momentul în care, uneori, în familie apare
un al doilea copil ºi primul nãscut trebuie sã înveþe cum
poate fi împãrþitã cu noul venit afecþiunea
maternã. Micuþii, care au putut pânã
acum sã se bazeze pe disponibilitatea
nelimitatã a unei mame iubitoare ºi grijulii, descoperã cu surprindere cã ea are
pe altcineva asupra cãruia sã vegheze.
Din acest motiv, ca ºi din altele, exploziile de furie pot deveni frecvente. Este
important ca pãrinþii sã facã eforturi
pentru a le înþelege semnificaþia ºi sã ºtie
cum sã descifreze chiar ºi motivele pentru
care copilul lor se comportã acum când
ca „un om mare“, când în mod totalmente infantil. Tratând împreunã cu el problema (evident, în termenii cei mai simpli
pentru a putea fi pe înþelesul lui) înseamnã a merge pe calea cea mai bunã spre
rezolvarea ei.
Curiozitatea este o caracteristicã a acestei vârste. Lumea
este o sursã de nenumãrate surprize pentru copii ºi aceºtia
simt o plãcere uriaºã în urma noilor relaþii pe care le dezvoltã în exteriorul familiei. Dar, având în vedere cã micuþul
începe sã meargã la grãdiniþã ºi intrã în contact cu alþi copii,
va fi mai expus unor tulburãri ºi boli cum ar fi rãcelile, tusea
ºi durerile de gât ºi urechi.
A trãi împreunã cu copiii înseamnã a ne ocupa de niºte
mici persoane nu prea docile ºi destul de puþin conciliante.
Ceea ce dorim sã subliniem este cã aceste fiinþe pot fi foarte
simpatice, dar ºi obositoare: prin urmare, este important sã
ne bucurãm de momentele de seninãtate, dar sã fim pregãtiþi
totodatã sã înfruntãm ºi situaþiile dificile.
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Copilul ºi
mama sa
(ºi tatãl sãu)
Încã de pe la vârsta de
doi ani, copilul începe sã
adopte atitudini de refuz
la cererile celor din jur ºi
mai ales ale pãrinþilor,
începând sã se indice pe
el însuºi prin pronumele
personal „eu“. Amândouã
aceste comportamente
sunt semnalele schimbãrii profunde care se
petrece, adicã ale trecerii
de la o stare de totalã dependenþã faþã de mamã
la cucerirea unei tot mai
pronunþate autonomii.
Din modul în care mama
reacþioneazã la atitudinile de refuz ale copilului
depinde deplina ºi senina reuºitã a drumului cãtre autonomie.
În acest proces dificil o poziþie centralã este ocupatã de persoana
tatãlui care, dupã cum vom vedea mai târziu, se implicã în
relaþia strânsã dintre mamã ºi copil, facilitându-i acestuia din
urmã separarea de mamã ºi, prin urmare, creºterea gradului
sãu de autonomie.

Primele „crize de
opoziþie“

Atitudinile de refuz sunt semnale
pozitive ale evoluþiei copilului
cãtre o autonomie din ce în ce mai
mare faþã de mama sa.
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Frustrarea se aflã la baza
distanþãrii necesare de mamã
Separarea copilului de mamã îºi are
originea în procesul de clarificare a
propriei identitãþi ca persoanã autonomã faþã de figura maternã. Înainte
de aceastã schimbare, copilul trãia cu
iluzia cã îºi „creeazã“ pur ºi simplu
mama, adicã avea impresia cã apariþia
ei se datoreazã plânsului prin care o

chema. Experienþele frustrante provocate de alternanþa momentelor de
prezenþã ºi de absenþã maternã fac
sã se estompeze aceastã iluzie de
„atotputernicie“ ºi oferã posibilitatea
unei relaþii adevãrate cu mama sa,
perceputã în cele din urmã ca o realitate de sine stãtãtoare.

Distanþarea copilului poate fi dificilã
pentru mamã
„Faza lui nu“
ºi capriciile

Prin „nu“ copilul începe sã se opunã voinþei exprimate de
mamã ºi, mai ales, începe sã se diferenþieze de cea pe care o
considera o parte din el. Copilul începe astfel sã se recunoascã
în postura de persoanã independentã ºi „sã se impunã“ ca atare.
Mai întâi învaþã sã facã gestul lui „nu“ dintr-o miºcare a capului,
apoi ºi sã spunã cuvântul „nu“. Chiar ºi capriciile, care se înmulþesc de-a dreptul tocmai între trei ºi patru ani, reprezintã o modalitate de a spune „nu“.

„Nu“-urile ºi capriciile nu contrazic
în niciun fel pornirea copilului
cãtre mama sa.
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COPILUL ªI MAMA SA (ªI TATÃL SÃU)
În pofida demonstraþiilor de
autonomie, la trei ani copilul
îºi doreºte mai ales sã fie
alintat de cãtre pãrinþi.

Felul în care mama reacþioneazã la gesturile de opoziþie tipice
din „faza lui nu“ determinã într-o manierã pozitivã sau negativã
un sãnãtos ºi necesar proces de dobândire a independenþei de
cãtre copil. De exemplu, ºantajul afectiv la care recurge mama
(de tipul: „Dacã mai faci aºa, nu te mai iubesc“) reprezintã un
obstacol în dezvoltarea copilului, provocându-i acestuia sentimente de vinovãþie.
Cucerirea autonomiei de cãtre copil depinde atât de mult
de reacþiile mamei încât, atunci când el trece prin spaimele
tipice pentru aceastã vârstã (cum ar fi teama de a fi abandonat,
frica de întuneric sau de persoanele strãine), este bine sã se
acorde atenþie, chiar înaintea eventualelor probleme ale celui
mic, dificultãþilor pe care mama le-a avut fiind nevoitã sã accepte cã propriul copil creºte ºi se distanþeazã de ea.

Importanþa atitudinii
adoptate de mamã
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Femei vrãjite de propria maternitate

sã fac mai mult?“). Maternitatea vã
poate face de nerecunoscut în ochii
vechilor voºtri prieteni: celibatarii ºi
cei fãrã copii vã pot evita, de fapt,
timp de câþiva ani pentru cã aþi
devenit cam… „ciudate“.
Relaxaþi-vã. Totul este normal ºi
veþi trece de acest impas.
Nu veþi mai fi la fel ca înainte, este
adevãrat; dar fiecare dintre noi
creºte ºi se schimbã, iar maternitatea face parte din propriul vostru
proces de creºtere.
Efectele acestui „drog“ slãbesc
pe mãsurã ce copiii se fac mari;
când copilul are trei ani, reuºiþi sã
vã mai gândiþi din când în când ºi la
alte lucruri; când merge la ºcoalã,
începeþi sã vã imaginaþi cã aþi putea
sã vã întoarceþi la locul de muncã ºi
Primul lucru pe care trebuie sã-l recunoaºtem este sã vã continuaþi fãurirea carierei (chiar dacã n-aþi
cã maternitatea poate fi consideratã drept un „drog“ încetat niciodatã sã munciþi, probabil cã aþi funcþionat
de mare putere, capabil sã aibã o influenþã asupra cu un fel de pilot automat, aºa cum mi s-a întâmplat
minþii. Este suficient sã vorbim cu femeile care au luat mie, aºa încât cariera n-a evoluat câtuºi de puþin).
Cine ºtie, mãcar de s-ar întâmpla ca atunci când
o supradozã (de exemplu, cu cele care au avut mai
mult de patru copii) pentru a ne da seama la ce stadiu copilul va avea opt sau nouã ani sã vã vinã cheful de
a ieºi seara undeva ºi, eventual, sã dansaþi. Iar când
se poate ajunge.
Maternitatea le face pe femei tiranice ºi sigure pe va deveni adolescent, s-ar putea sã priviþi cu dispeele, dar nesigure pe propriul lor rol în lumea exterioarã rare în jur ca sã vã gãsiþi un loc de muncã mai bine
(întrebaþi-le pe femeile cu copii deja mari care revin remunerat, sã reînnodaþi legãturile cu vechii prieteni
la locul de muncã ºi constatã cã sunt tratate cu un aer ºi sã porniþi în cãutarea aventurilor de tot felul.
suficient de fetiºcane cu fustiþe minuscule ºi mult mai

Într-un asemenea caz, ar fi o adevãratã minune sã
descoperiþi unde au dispãrut cu toþii.

obtuze).
Maternitatea le face mândre ºi curajoase ca niºte
tigroaice care îºi apãrã puiul; ºi sunt, în acelaºi timp,

L. Purves, Come non essere una famiglia perfetta

chinuite de sentimente de vinovãþie („Aº putea/ar trebui (Cum poate o familie sã nu fie perfectã), 2005
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COPILUL ªI MAMA SA (ªI TATÃL SÃU)

Paternitatea plinã de veselie

Un tatã nu este o mamã. Ne place sau nu, el are cu
copilul o relaþie diferitã: îl vede mai puþin ca o extensie
a sa ºi se considerã mai degrabã un protector plin de
bunãvoinþã. Face cu copilul alt gen de lucruri decât
face acesta cu mama, de exemplu jocuri mai avântate,
fiind mai puþin dispus sã se identifice cu el ºi, cuprins
de o îngrijorare permanentã, sã-i oblojeascã fiecare
cucui sau sã-l consoleze pentru fiecare vânãtaie;
uneori îl ia chiar puþin peste picior.
Tatãl reprezintã un fel de anticipare a unei dure ºi aspre
realitãþi a vieþii cu care copilul va trebui sã dea piept
într-o bunã zi: este ca un loc aflat pe la jumãtatea drumului de la cãlduþul ºi primitorul cuib al grãdiniþei la lumea
populatã de strãinii care îl aºteaptã afarã.
Ca întotdeauna, existã ºi excepþii, dar, în general,
mamele sunt foarte grijulii ca odraslelor sã nu le lipseascã mãnuºile ºi cãciuliþele de lânã de care taþii cu
siguranþã vor uita; mamele sunt întotdeauna atente la
cel mai mic semn de boalã pe care îl observã la copiii
lor, în timp ce taþii îºi dau seama de aºa ceva abia când

micuþul vomitã pe haina lor curatã. Mamele empatizeazã, taþii se solidarizeazã. Tatãl este, deseori,
persoana cea mai potrivitã pentru a-l însoþi pe copil la
un examen sau la un vaccin (asta o ºtiu de la medicii
de familie) pentru cã este mai puþin înclinat decât mama
sã se lase cuprins de o nervozitate care se transmite
copilului. Am vãzut taþi tineri mângâindu-i ºi fãcându-i
sã adoarmã dupã ce mamele încercaserã fãrã niciun
rezultat sã facã asta. Aceasta nu înseamnã cã taþii ar fi
mai buni decât mamele; pur ºi simplu, ei sunt diferiþi în
reacþiile lor emoþionale.
Bãrbaþii au o tendinþã îngrozitoare (aºa cum o au ºi
unele femei care se aflã în poziþii profesionale
importante) sã creadã cã, dacã nu fac ceva concret
cu copiii lor sau nu sunt singura persoanã adultã
disponibilã, n-ar fi câtuºi de puþin necesarã nici mãcar
simpla lor prezenþã. Nu este aºa.
L. Purves, Come non essere una famiglia perfetta
(Cum poate o familie sã nu fie perfectã), 2005
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Ce anume face ca
detaºarea sã fie dificilã

Sunt foarte diferite motivele pentru care o mamã acceptã cu
mare greutate ideea cã, la un moment dat, copilul se va separa
de ea. Înainte de toate, sentimentul profund de responsabilitate
existent în rolul mamei poate sã cauzeze de multe ori niveluri
ridicate de neliniºte, lãsând loc unor îndoieli cu privire la
corectitudinea propriului comportament sau chiar bãnuielii cã
n-ar fi la înãlþimea unei misiuni atât de importante. Când aceste
îndoieli devin deosebit de apãsãtoare, în psihicul mamei se
poate instala o stare de continuã teamã de pericolele reale sau
presupuse care pot veni din mediul înconjurãtor.

„Lãcomia de putere“
existentã în maternitate

La aceste motive de teamã se mai adaugã ºi altele, de naturã
mai adâncã ºi absolut subiective. Într-adevãr, când devin mame,
se constatã o modificare fundamentalã a identitãþii feminine:
în starea de contopire a mamei cu copilul, caracteristicã pentru
perioada lãuziei, multe femei gãsesc o mulþumire profundã care
le dã senzaþia cã ºi-ar fi, de fapt, suficiente lor însele, cã au
dobândit tot ceea ce le lipsea. În acest sens, se poate spune cã
în sfera maternitãþii este cuprinsã un fel de plenitudine care
tinde sã se transforme în atotputernicie ºi în „lãcomie de putere“.
Din aceastã cauzã, creºterea ºi dobândirea unei tot mai mari
independenþe a propriului copil provoacã de foarte multe ori în
psihicul mamei, într-un mod total inconºtient, un sentiment de
pierdere, un fel de doliu, aºa cum s-a întâmplat ceva mai devreme cu înþãrcarea. Este absolut necesar ca mama sã înfrunte
acest moment care poate fi în multe privinþe dificil cu o mare
seninãtate ºi într-o manierã conºtientã, pentru a evita transformarea duioºiei ºi a dorinþei de a-l proteja pe copilul mititel ºi
lipsit de apãrare într-o stare de aprehensiune generalizatã care
ar sfârºi prin a-i ameninþa micuþului încrederea în propria capacitate de creºtere.

Sarcina pãrinþilor este de a înlesni calea
spre autonomie
De la îngrijirea copilului
la educaþie

Sub multe aspecte, creºterea copilului implicã înainte de
toate o maturizare a mamei (dar ºi a tatãlui). Este vorba despre
o schimbare treptatã a propriului mod de a fi pãrinte care
comportã mai întâi formularea unor rãspunsuri la noile nevoi ºi
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la noile cereri ale copilului ºi, mai apoi, capacitatea de a face
ca parcursul sãu cãtre autonomie sã devinã mai uºor.
Aºa încât, dacã înainte de împlinirea vârstei de trei ani, era
necesar ca pãrintele sã-l protejeze, sã controleze dacã nu-l
pândesc anumite pericole, sã intuiascã ºi, deseori, sã-i anticipeze
nevoile, sã-l îngrijeascã mereu cu dragoste ºi dãruire, dupã
trecerea celor trei ani este absolut indispensabil sã-l încurajeze
în asumarea acelor mici riscuri pe care le comportã o mai mare
independenþã, limitându-se doar la a-i indica pericolele, dar
comunicându-i, desigur, ºi certitudinea cã va beneficia de o
mânã de ajutor de fiecare datã când va avea nevoie.
Trecerea de la simpla îngrijire a unui bebeluº la educaþie
implicã, prin urmare, ºi necesitatea ca mama sã facã „un pas
înapoi“. Pentru a reuºi depãºirea cu seninãtate a acestei faze
este important, totuºi, ca îmbrãþiºarea maternã sã nu fie o strânsoare sufocantã care sã prelungeascã starea de totalã dependenþã a copilului aºa cum era în primele luni de viaþã.
În perioada delicatã a detaºãrii de mamã, tatãl deþine un rol
fundamental. Prin prezenþa sa plinã de iubire alãturi de partenera sa de viaþã el se interpune în legãtura dintre mamã ºi copil
care, altfel, ar continua sã funcþioneze ca o contopire totalã. În
acest mod, micul vlãstar al familiei percepe faptul cã raportul
dintre el ºi mama sa nu este singura legãturã pe care ea o are.
Aceasta este prima mare frustrare datoritã cãreia este stimulatã creºeterea copilului. Printr-o imagine foarte eficace,
psihanalistul francez Jacques Lacan (1901-1981) afirmã cã tatãl
este bãþul pus între fãlcile mamei crocodil pentru a o împiedica
sã-ºi „devoreze“ progenitura.

Rolul tatãlui
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