
AGITAȚIE

Atunci când în jurul meu dansează și cântă 
mulț i copi i sau atunci când nu-mi iese un 
desen și nici nu mai am prea mult t imp la 
dispozi ț ie să-l termin. . .mă simt agi tat/ă.

Atunci când mă simt agi tat/ă ar trebui să:
• inspir adânc aer pe nas și să-l dau afară 

ușor
• să mă concentrez cu calm pe ceea ce 

am de făcut
• să cânt un cântecel care-mi place



Atunci când smulg cu furie jucăria din 
mâini le prietenului meu de la grădini ță, când 
î l lovesc sau î i vorbesc urât , înseamnă că 
sunt agresiv/ă.

În loc să devin agresiv/ă aș putea să:
• cer frumos jucări i le , spunând “te rog”
• să expl ic frumos cum ar trebui procedat 

în anumite si tuaț i i
• să-mi aștept rândul (de exemplu, atunci 

când sunt în parc și vreau să folosesc 
toboganul)

AGRESIVITATE



Atunci când am o stare de nel iniște, însă nu-i 
cunosc cauza, nu reușesc să-mi comunic 
prea bine nevoi le și emoți i le , atunci când mă 
enervez, când devin chiar irascibi l și vreau 
să f iu lăsat în pace, să stau singur. . .sunt
anxios/anxioasă. 
Sunt anxios/anxioasă și atunci când mi-e 
teamă/frică de ceva sau am multe gri j i .

Atunci când sunt anxios/anxioasă ar f i bine:
• să o las pe mama să se apropie de 

mine și să-mi vorbească
• să ț in strâns la piept un ursuleț de pluș

ANXIETATE



Atunci când nu mă pot opri din zâmbit , 
când doamna educatoare m-a lăudat pentru 
munca mea și când mama îmi cumpără 
ceva dulce. . .sunt bucuros/bucuroasă!

Sunt bucuros/bucuroasă și atunci când:
• primesc o îmbrăț ișare de la mami
• mă joc cu jucăria mea preferată
• merg cu bunica la pl imbare
• mănânc o prăj i tură
• mângâi un cățel sau o pisicuță

Atunci când sunt bucuros/bucuroasă n-ar 
trebui :
• să las pe cineva să mă supere
• să mă cert cu frăț iorul meu sau cu 

surioara mea

BUCURIE



Atunci când doresc să împart jucări i le mele 
cu cei lal ț i copi i care nu au. . .sunt un copi l 
binevoi tor.

Sunt binevoi tor/binevoi toare și atunci când:
• ajut o doamnă în vârstă să traverseze 

strada
• ofer de mâncare unui cățeluș de pe 

stradă
• fac al te lucruri frumoase

BUNĂVOINȚĂ



Atunci când mami îmi promite ceva, iar tat i 
al tceva, când nu înțeleg exact ce îmi spune 
surioara mea mai mică sau frăț iorul meu 
mai mic, când afară plouă, deși soarele e 
pe cer sau când mami îmi promite că îmi 
cumpără o jucărie, dar în cele din urmă
nu-mi mai cumpără. . .mă simt confuz/confuză!

Atunci când mă simt confuz/confuză, cel mai 
bine ar f i :
• să întreb pur și simplu ce se întâmplă
• să rog un adul t să-mi expl ice ceea ce 

mă interesează

CONFUZIE



Atunci când simt că toată lumea e a mea, că 
nimic nu mă poate face să renunț și că pot 
să-i ajut pe cei care au nevoie. . .sunt curajos/
curajoasă!

Sunt curajos/curajoasă și atunci când:
• î i spun mamei mele adevărul
• î i povestesc mamei mele întâmplări le de 

la grădini ță
• merg la doctor pentru că șt iu că-mi vrea 

binele

Ce să fac când nu mă simt curajos/
curajoasă?
• să-i povestesc ursulețului meu despre 

ceea ce simt
• să desenez frica pe hârt ie și să o arunc 

apoi la coșul de gunoi

CURAJ



Când am luat o bul ină neagră la grădini ță 
am crezut că n-o voi putea corecta niciodată. 
M-am simți t foarte descurajat/ă.

Mă simt descurajat/ă și atunci când:
• nu-mi iese o sări tură la educaț ie f iz ică
• nu reușesc să real izez un desen
• nu pot să-mi leg singur/ă șireturi le

DESCURAJARE



Atunci când nu-mi place deloc gustul 
mâncări i pe care a pregăt i t-o mama pentru 
mine, când ceva miroase urât în jurul meu 
sau când mă murdăresc pe mâini cu ceva
unsuros. . .s imt un ușor dezgust .

Când mă simt dezgustat/ă:
• fața mea se strâmbă fără să-mi dau 

seama
• spun tare Bleah!
• îmi retrag repede mânuța
• refuz să vorbesc despre lucrul care mă 

dezgustă

DEZGUST



Sunt entuziasmat/ă atunci când iese soarele 
după o zi ploioasă, iar mama mă lasă să 
mă joc afară cu copi i i .
Sunt entuziasmat/ă atunci când primesc 
multe cadouri surpriză de ziua mea.

Atunci când sunt entuziasmat/ă:
• mă bucur din tot suf letul
• zâmbesc cu gura până la urechi
• nu mă interesează niciun lucru rău

ENTUZIASM



Atunci când vine ora de culcare și mama 
mea st inge becul în cameră, când aud 
dintr-o dată că se sparge un balon, când 
pornește din senin o alarmă pe stradă sau
când aud orice sunet puternic. . .mi se face 
frică!

Când mi-e frică aș putea:
• să î i povestesc mamei mele despre ceea 

ce simt
• să strâng tare la piept ursulețul meu de 

pluș
• să las perdeluța trasă ca să intre lumina 

luni i de afară
• să aprind o lanternă sau o veioză lângă 

pat

FRICĂ



Atunci când respiraț ia mea se accelerează, 
îmi vine să vorbesc urât , deși nu-mi doresc 
asta sau î l împing pe frăț iorul meu. . .sunt 
furios/furioasă!

Atunci când sunt furios/furioasă aș putea:
• să trag adânc aer în piept și să-l dau 

afară ușor
• să număr lent până la 10
• să strâng tare la piept animăluțul de pluș
• să desenez furia pe o foaie, să o 

mototolesc și să o arunc la gunoi
• să mă bat cu perne pentru că asta mă 

va face să râd

FURIE



Atunci când partenerul meu de joacă are o 
jucărie mai mare sau mai frumoasă decât 
a mea, când mama î i oferă un sărut surori i 
mele sau frăț iorului meu sau când primesc o 
bucată mai mică de prăj i tură decât primește
colegul meu. . .mă simt gelos/geloasă!

Atunci când sunt gelos/geloasă aș putea:
• să mă gândesc la jucări i le pe care le am 

deja acasă și cu care nu m-am jucat de 
mult t imp

• să încerc să desenez gelozia pe hârt ie și 
să râd de ceea ce a ieși t

• să o rog pe mama să noteze dorințele 
mele pe l ista de dorințe

• să-i arăt colegului meu jucări i le mele și 
să ne jucăm împreună

GELOZIE



Deși nu e tocmai o emoție, mă simt un copi l 
hotărât atunci când reușesc să iau singur 
decizi i de oameni mari .

Mă simt hotărât/ă și atunci când:
• aleg să renunț la o jucărie și să o fac 

cadou unui copi l care și-o dorește
• merg cu mama să mă înscrie la un curs 

de lectură
• aleg să cumpăr o înghețată de căpșuni , 

nu una de ciocolată

HOTĂRÂRE



Atunci când muncesc din greu la o lucrare 
și mă străduiesc să-mi iasă foarte bine 
ceea ce mi-am propus. . .mă simt încrezător/
încrezătoare în forțele mele.

Sunt încrezător/încrezătoare și atunci când:
• îmi iau siropul de tuse ca să mă fac bine
• mă hotărăsc să mă înscriu la un sport
• îmi iau pentru prima oară schiuri le în 

picioare
• part ic ip la un concurs pentru care m-am 

pregăt i t/antrenat mult t imp

ÎNCREDERE



Mă simt îngri jorat/ă atunci când sora mea 
mai mică se îmbolnăvește sau atunci când 
pe mama o doare capul .
Și mama mea se simte îngri jorată atunci 
când eu tușesc sau mă doare burt ica.
Doamna educatoare este îngri jorată atunci 
când l ipsesc mulț i copi i de la grădini ță.

Când sunt îngri jorat/ă trebuie:
• să-mi menț in calmul
• să întreb un om mai mare ce se 

întâmplă

ÎNGRIJORARE



Când un copi l din parc mă tachinează, mă 
împinge, îmi pune porecle urâte sau râde de 
mine. . .mă simt ir i ta t/ă.

Atunci când mă simt ir i ta t/ă aș putea:
• să rog să f iu lăsat în pace
• să mă îndepărtez de ceea ce mă 

deranjează
• să fac câteva exerci ț i i de respiraț ie ca să 

mă calmez

IRITARE



Atunci când merg un pic cu nasul pe sus, 
când primesc o pereche de pantof i foarte 
frumoși sau când câșt ig o compet i ț ie pentru 
care m-am antrenat din greu. . .s imt mândrie!

Atunci când simt mândrie ar f i bine:
• să mă bucur de ceea ce am
• să spun mulțumesc
• să muncesc la fel de mult sau chiar mai 

mult pentu a-mi îndepl ini toate dorințele

MÂNDRIE



Atunci când ochișori i mei se deschid larg, 
guri ța ia forma l i terei O, scot pe gură câteva 
sunete de neînțeles și duc repede ambele 
mâini la gură. . .m-a uimit ceva, m-a surprins, 
deci sunt mirat/ă!

Sunt mirat/ă și atunci când:
• pisicuța mea face o sări tură 

nemaipomeni tă
• văd o stea căzătoare
• văd ceva frumos într-o vi tr ină
• primesc un cadou surpriză

MIRARE



Atunci când părinț i i mei îmi cumpără în 
sfârși t înghețata la care m-am gândi t toată 
ziua. . .mă simt mulțumit/ă!

Mă simt mulțumit/ă și atunci când:
• sunt răsplăt i t/ă pentru efortul pe care 

l-am depus
• mama mă laudă pentru că mi-am strâns 

jucări i le

MULȚUMIRE



Atunci când urmează ziua mea de naștere, 
când trebuie să aștept la coadă sau când 
urmează ca tata să ajungă de la serviciu. . .
mă simt nerăbdător/nerăbdătoare!

Mă simt nerăbdător/nerăbdătoare și atunci 
când:
• prăj i tura nu mai iese din cuptor
• bunica nu reușește să-mi lege șireturi le
• primesc un cadou și nu pot să-l 

despachetez
Atunci când sunt nerăbdător/nerăbdătoare, 
cel mai bine ar f i să număr în gând până 
la 10 și invers. Timpul ar trece mult mai 
repede.

NERĂBDARE



Atunci când e frig afară, am încredere că va 
ieși soarele în cel mai scurt t imp, deci sunt 
opt imist/ă.
Atunci când ajung în parc și nu mai e niciun 
copi l prin preajmă, mă gândesc că vor 
ajunge curând și al ț i copi i cu care să mă 
joc. Sunt opt imist/ă!
Sunt opt imist/ă și atunci când mă străduiesc 
să câșt ig locul 1 la un concurs pentru care 
m-am pregăt i t mul t mai mult față de al te dăț i .

OPTIMISM



Atunci când vine noaptea și trebuie să 
merg la culcare, o rog pe mama să lase 
un bec aprins. Așa mă simt protejat/ă. Mă 
simt protejat/ă și atunci când dorm alături 
de jucăria mea preferată, care are gri jă de 
mine.

Când nu mă simt protejat/ă este bine să:
• cer ajutorul mamei mele
• rog un adul t să mă însoțească în locuri le 

slab luminate
• las becul aprins pe hol

PROTECȚIE



Mă simt puternic atunci când:
• pe mama o doare capul , dar eu î i spun o 

vorbă frumoasă, iar ea se face bine
• pot să ridic un scaun pe care al ț i copi i 

nu-l pot ridica
• strig foarte tare
• alerg foarte repede
• vorbesc despre ceea ce simt

PUTERE



Atunci când prieteni i mei împart cu mine 
dulciuri le lor, eu mă simt recunoscător/
recunoscătoare față de gestul lor. 
Mă simt recunoscător/recunoscătoare și 
atunci când mama mă ajută la teme.

Când mă simt recunoscător/recunoscătoare 
pot să:
• spun mulțumesc
• zâmbesc
• ofer ceva frumos în schimb

RECUNOȘTINȚĂ



Atunci când smulg jucăria din mâini le unui 
al t copi l , iar acesta începe să plângă, când 
lovesc, când scap un pahar și se răstoarnă 
tot sucul din el sau când mami e tr istă. . .mie 
îmi pare rău, adică regret .

Atunci când regret aș putea:
• să spun că îmi pare rău
• să ofer o îmbrăț ișare
• să spun ceva frumos
• să încerc să nu mai fac lucruri de care 

nu sunt mândru

REGRET



Atunci când merg cu mama în parc și ne 
întâlnim cu al ț i copi i , când trebuie să reci t o 
poezie în fața părinț i lor prezenț i la serbare, 
când trebuie să spun mulțumesc după ce am 
primit ceva sau pur și simplu când trebuie 
să vorbesc cu oameni i mari . . .mi-e rușine!

Atunci când mi-e rușine aș putea să-i 
vorbesc mamei mele despre asta și să-i 
spun exact de ce anume mi-e rușine.

RUȘINE



Atunci când sunt foarte concentrat și cineva 
mă strigă. . .mă speri i și tresar. Sunt speriat/ă 
și atunci când apare un păianjen de sub 
covor sau trebuie să iau injecț i i .

Atunci când sunt speriat/ă aș putea:
• să o rog pe mama să mă ia în brațe
• să î l rog pe tata să înlăture păianjenul 

sau al te insecte care mă sperie
• să încerc să mă calmez

SPAIMĂ



Când simt cum col țuri le guri ței mele se 
lasă-n jos, când n-aș colora și nici n-aș 
modela plast i l ina, ci aș sta singur undeva. . .
înseamnă că sunt tr ist/ă!

Sunt tr ist/ă și atunci când:
• prieteni i mei nu se joacă cu mine
• sunt bolnăvior și mami nu mă lasă afară
• tat i lucrează

Atunci când sunt tr ist/ă aș putea:
• să o rog pe mama să-mi pregătească un 

desert
• să cânt o melodie care-mi place
• să îmbrăț ișez o jucărie

TRISTEȚE



Atunci când lovesc un copi l și î i spun mamei 
că nu eu am fost cel care a greși t , când nu 
recunosc cine a răsturnat mâncarea pe pat 
sau când dau vina pe fratele meu mai mic 
sau pe surioara mea mai mică. . .mă simt
vinovat/ă!

Atunci când mă simt vinovat/ă ar f i frumos:
• să am curajul să spun că îmi pare rău
• să cer iertare
• să-mi recunosc greșeala
• să desenez ceva frumos pentru mama 

mea în semn de scuze

VINOVĂȚIE



 1.  Extrage la întâmplare un cartonaș și 
imaginează-ț i că resimți emoția descrisă pe 
el . În ce si tuaț ie te-ai mai întâlni t cu acea 
emoție? Cum ai reuși t să o gest ionezi?

 2.  Întoarce cartonașele cu fața în jos și 
extrage unul la întâmplare. Ci tește descrierea 
emoției , ia o foaie de hârt ie și încearcă să 
desenezi chipul unui personaj care resimte 
emoția respect ivă.

 3.  Roagă un adul t să aleagă un cartonaș 
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pentru t ine, fără ca tu să-l vezi . Acesta va 
ci t i descrierea emoției fără să menț ioneze 
denumirea ei . Încearcă să ghiceșt i despre 
ce emoție este vorba.

 4.  Alege un cartonaș și du-te cu el în fața 
ogl inzi i . Încearcă să imiț i personajul de pe 
cartonaș.

 5.  Fi i și tu ca Emoționel și încearcă să-ț i 
înveț i jucări i le de pluș cum să-și gest ioneze 
emoți i le , în special pe cele neplăcute. Așază 
jucări i le pe pat și expl ică-le pe rând ce 
ar trebui să facă atunci când sunt tr iste, 
furioase, dezamăgi te sau vinovate.

 6. Joacă-te mimă împreună cu prieteni i tăi . 
Extrageț i pe rând câte un cartonaș și faceț i 
și voi cum face personajul din imagine. 
Fiecare copi l trebuie să ghicească emoția 
mimată de al tc ineva. 
Câșt igă cel care reușește să ghicească cele 
mai multe emoți i .


