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Dobre zdrowie psychiczne dla młodzieży: 3-8 lat 
 
Zdrowie psychiczne młodzieńca: co to jest i dlaczego ma znaczenie 
Zdrowie psychiczne to metoda, w którą dzieci wierzą i naprawdę czują się w stosunku do 
siebie i otaczającego ich świata. Wpływa na to, jak młodzież radzi sobie z problemami 
życiowymi i lękami. 
 
Jak wygląda doskonałe zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie u najmłodszych 
Maluchy o dobrym zdrowiu psychicznym i dobrym samopoczuciu naprawdę czują się 
kochane i bezpieczne w swoim otoczeniu. Często też się cieszą i pozytywnie na siebie patrzą. 
Są dla siebie mili podczas wyboistych przejażdżek lub nawet wtedy, gdy punkty nie idą po ich 
myśli – wejdź na SG. Oznacza to, że myślą dobrze o wypróbowaniu zupełnie nowych, a nawet 
trudnych czynników. 
 

Cieszą się stylem życia, dobrze się dowiadują i spotykają z rodziną i 
przyjaciółmi. 
 
A także mogą łatwo radzić sobie ze smutnymi, niepokojącymi, a nawet gniewnymi emocjami 
i odzyskiwać siły po trudnych czasach. Doskonałe zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie 
są w rzeczywistości istotną częścią zrównoważonego rozwoju dziecka. Pomaga dzieciom 
budować korzystne umiejętności społeczne, psychologiczne, behawioralne, wierzenia, a 
także umiejętności interakcji. Ponadto stanowi podstawę lepszego samopoczucia 
psychicznego, a także dobrego samopoczucia w późniejszym życiu. 
 

 
 
Relacje i dobre zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie młodzieży 
 
Pozytywne połączenie z tobą prosto, a także skutecznie wpływa na zdrowie psychiczne i 
dobre samopoczucie twojego dziecka. Poniżej wymieniono sugestie dotyczące promowania 
zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia Twojego malucha poprzez troskliwą i 
wspierającą współpracę partnerską: 
 

Powiedz dziecku, że je kochasz, bez względu na wszystko.  
 
Możesz dodatkowo przedstawić miłość swoim językiem ciała, a także interakcją niewerbalną 
- na przykład wywołaj rozmowę wzrokową, przytul, a nawet uśmiechnij się do swojego 
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dziecka. Wykorzystaj pozytywne, praktyczne i stałe podejście, aby kierować zachowaniem 
swojego dziecka. Oznacza to oferowanie maluchowi pochwał i zainteresowania, gdy 
zachowuje się dobrze, w przeciwieństwie do szkodliwych reperkusji, gdy zachowuje się w 
trudnych technikach. 
 
Poświęć codziennie czas na rozmowę, a także zwracaj uwagę na swoje dziecko. Jeśli Twoje 
dziecko chciałoby mówić, spróbuj przerwać to, co robisz i okaż pełne zainteresowanie. 
Ciesz się okazją wraz ze swoim dzieckiem, wykonując czynności, które lubią. Może to być 
wspólne przeglądanie, uruchamianie rundy, przeciąganie, granie w gry planszowe i tak dalej. 
Miej regularne rodzinne posiłki. Wspólne spożywanie może poprawić więź z dzieckiem, dać 
maluchowi poczucie stabilności i więzi, a także pozytywnie wpłynąć na jego rozwój. Może to 
również zmotywować Twojego malucha do dobrego jedzenia. 
 
Zajmij się pozytywnymi sposobami rozwiązywania problemów, a także zajmij się konfliktami 
między tobą a twoim partnerem, z twoim maleństwem i wieloma innymi krewnymi. 
Motywuj swoje dziecko do nawiązywania kontaktu z innymi członkami społeczności — na 
przykład machając i rozmawiając z sąsiadami, uczestnicząc w lokalnych uroczystościach, a 
nawet pomagając na osiedlowym podwórku. To daje Twojemu maluchowi silniejsze poczucie 
swojego miejsca na planecie i pomaga mu dokładnie odkryć, jak obcować z różnymi 
osobami. 
 

Uczucia i doskonałe zdrowie psychiczne dzieci 
 
Dzieci doświadczają różnego rodzaju stanów emocjonalnych jako aspektów dorastania - 
strachu, niezadowolenia, nieszczęścia, stresu i niepokoju, złości, szczęścia, nadziei itp. Kiedy 
młodzi ludzie radzą sobie z dużymi emocjami lub uspokajają się w trudnych lub nawet 
psychologicznych warunkach, są faktycznie mogą naprawdę czuć się świetnie na własną 
rękę. Poniżej znajdują się techniki, które możesz pomóc swojemu dziecku opanować emocje: 
 

• Odwołaj się do emocji ze swoim dzieckiem, a także zachęć je do uznania i określenia 
swoich uczuć. Możesz również pozwolić swojemu dziecku wiedzieć, że w 
rzeczywistości posiadanie wszelkiego rodzaju doznań jest całkowicie naturalne. Na 
przykład: „Wygląda na to, że naprawdę jesteś zdecydowanie zirytowany, że twoja 
zabawka nie działa”. może to zrozumiem'. 

• Wzoruj się na korzystnych oczekiwaniach dla twojego dziecka – na przykład: 
„Obieganie całego owalu wydaje się trudne, ale wierzę, że mogę to zrobić, jeśli będę 
robić to powoli i stale” lub „Właściwie jestem zniechęcony, że moje ciasto naprawdę 
nie ugotował się skutecznie, ale to nic – spróbuję jeszcze raz innym razem”. 

• Wspieraj swoje dziecko, gdy jedna rzecz niepokoi je wszystkie. Na przykład, jeśli 
Twoje dziecko rzeczywiście ma problemy z przyjaciółmi w szkole, możesz oferować 
dziecku wiele uścisków, a także zapewnić je, że im współczujesz. I możesz poradzić 
sobie z nauczycielem w sprawie planowania zarządzania okolicznościami. 

• Pomóż dziecku opanować małe lęki, aby nie stały się dużymi problemami. Możesz to 
zrobić, delikatnie zachęcając malucha do wykonywania czynności, których się obawia, 
zamiast unikania przerażających scenariuszy. Na przykład: „Czy myślałeś o zapisaniu 
się do chóru uniwersyteckiego w tym roku? Naprawdę rozkoszujesz się śpiewaniem”. 
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• Zachowanie, cele, umiejętności, a także naprawdę dobre zdrowie psychiczne i dobre 
samopoczucie młodzieży 

 
Poniżej znajdują się metody zapewniające dobre samopoczucie psychiczne i dobre 
samopoczucie Twojego dziecka poprzez koncentrację na zachowaniu: 
 

• Miej domowe wytyczne dotyczące zachowania, a także angażuj swoje dziecko w 
budowanie wytycznych i reperkusji. Dostosuj wytyczne, a także reperkusje w miarę 
rozwoju Twojego dziecka. Na przykład Ty i Twoje dziecko możecie pomóc w 
tworzeniu i dostosowywaniu przepisów dotyczących korzystania z technologii 
cyfrowej lub zachowań w Internecie. Wytyczne i granice pomagają maluchom w 
każdym wieku czuć się bezpiecznie i chronić. 

• Pomóż swojemu dziecku przygotować rozsądne cele do jego wieku i możliwości, a 
także pracować w kierunku osiągnięcia ich wszystkich - na przykład jazda na rowerze 
bez opon treningowych lub nawet próba rozwiązania trudnego zadania z matematyki 
na studia. I chwal wysiłki swojego malucha, aby osiągnąć cel, a nie cel sam w sobie. 

• Pomóż swojemu dziecku odkryć, jak naprawić komplikacje, aby upewnić się, że 
rozwinie umiejętności samodzielnego robienia tego, gdy będzie bardziej dojrzały. Na 
przykład możesz pomóc swojemu dziecku ustalić, na czym właściwie polega problem, 
przeprowadzić burzę mózgów nad możliwymi rozwiązaniami, a także wybrać usługę, 
którą należy wdrożyć. 

• Promuj swoje dziecko, aby próbowało zupełnie nowych czynników, podejmowało 
groźby odpowiednie dla wieku, a także podnosiło się z ich błędów. Mogą to być na 
przykład udział w zawodach, komunikacja przed kursem, wspinanie się po zupełnie 
nowych urządzeniach w przestrzeni rekreacyjnej i nie tylko. 

• Naprawdę dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne dzieci 

• Doskonałe samopoczucie fizyczne jest niezbędne dla zdrowia psychicznego i dobrego 
samopoczucia. To dlatego, że bycie w dobrej kondycji i dobrze pomaga Twojemu 
maluchowi mieć dodatkową energię, czuć się świetnie, radzić sobie z lękami, a także 
dobrze odpoczywać. 
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Poniżej znajdują się techniki, które pomogą Twojemu dziecku zachować sprawność fizyczną i 
dobre samopoczucie: 
 

• Promuj zdrowe posiłki i motywuj zdrowe i zrównoważone nawyki żywieniowe w 
swojej rodzinie. 

• Promuj swoje dziecko, aby podejmowało wysiłek w wielu różnych zajęciach 
fizycznych i sportowych. Próbowanie różnych zajęć jest dobre dla sprawności 
fizycznej, a także dla stopni elektrycznych. Może też z łatwością pomóc maluchom 
uwierzyć w siebie, gdy zdobywają zupełnie nowe umiejętności. 

• Upewnij się, że Twoje dziecko ma sen, którego potrzebuje. Wysokiej jakości sen z 
pewnością pomoże Twojemu dziecku poradzić sobie ze stresem i intensywnym 
trybem życia. 


