Unitatea 3

Emoţiile în viaţa noastră
Oglindă fermecată, arată‑ne Zânele Emoțiilor!
Vrem să vorbim cu ele, pentru a le cunoaște mai bine!
1 	Gândește-te la toate momentele din viața ta și vei înțelege importanța

celor patru zâne pentru Tărâmul Oamenilor. Completează!

Când te-ai simțit trist/tristă? _____________________________________________
____________________________________________________________________
Ce ai făcut? __________________________________________________________
____________________________________________________________________
Desenează cum arăta chipul tău
când erai trist/tristă.

Când te-ai simțit bucuros/bucuroasă? ____________________________________
____________________________________________________________________
Ce ai făcut? ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
Desenează cum arăta chipul tău
când erai bucuros/bucuroasă.

Când te-ai simțit furios/furioasă? _________________________________________
____________________________________________________________________
Ce ai făcut? ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
Desenează cum arăta chipul tău
când erai furios/furioasă.
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____________________________________________________________________
Ce ai făcut? ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
Desenează cum arăta chipul tău
când te-ai simțit speriat/speriată.
2 	Alege câte o culoare pentru bulina fiecărei emoții.

bucurie  

tristețe  

frică  

furie

	Desenează-ți conturul inimii și colorează, în interiorul ei, pe suprafețe mai mari sau mai
mici, după codul ales, toate emoțiile tale din ultima vreme!

Hai la joacă!

Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine

Când te-ai simțit speriat/speriată? ________________________________________

Alfabetul Zânelor

Scrieți, pe o foaie, prenumele voastre. Spuneți cuvinte care să exprime modul în care
v-ați simțit astăzi! Alegeți doar cuvinte care să înceapă cu litere din prenumele fiecăruia.
Descoperă Mesajul secret!
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Explică la ce crezi că se referă acest mesaj.
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Unitatea 3

Emoţii şi comportamente
Ce crezi, reușim să descoperim care sunt emoțiile
trăite de personajele din povești? Să încercăm!
1 	Colorează desenele, apoi completează enunțurile!
Nu voi mai putea ajunge
la bal…

Cenușăreasa se gândea ________________
____________________________________
pentru că ____________________________
Se simțea ____________________________
pentru că ___________________________
Eu cred că se simțea ___________________
pentru că ___________________________
____________________________________
Ce zi minunată!

Albă-ca-Zăpada se gândea _____________
____________________________________
pentru că ____________________________
Se simțea ____________________________
pentru că ___________________________
Eu cred că se simțea ____________________
pentru că ___________________________
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Degețica se gândea ___________________
____________________________________
pentru că ____________________________
____________________________________
Se simțea ____________________________
pentru că ___________________________
____________________________________
Eu cred că se simțea ____________________
pentru că ___________________________
____________________________________

Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine

Oare unde mă va duce
cărăbușul?

2 	Completează propozițiile următoare cu comportamentele pe care le ai

când simți acele emoții.
l

Dacă sunt furios, eu ______________________________

________________________________________________
l

Când mi-e teamă, eu _____________________________

________________________________________________
l

Când sunt trist, eu _______________________________

________________________________________________
l

Când sunt bucuros, eu ____________________________

________________________________________________
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Unitatea 3

Comportamente potrivite
Imaginează-ți că ai o baghetă magică ce te poate ajuta să găsești
cele mai bune soluții pentru evitarea comportamentelor nedorite!

1 	Gândește-te că te afli într-una din următoarele situații. Scrie răspunsul tău la întrebări.

Te împiedici și ceilalți copii râd de tine pentru că ai căzut.
Ce gândești? ___________________________________________________________________
Cum te simți? ___________________________________________________________________
Ce vei face? ____________________________________________________________________
Ce s-ar putea întâmpla după aceea? _________________________________________________

Prietena ta/prietenul tău nu vrea să se joace decât ce-i place ei/lui.
Ce gândești? ___________________________________________________________________
Cum te simți? ___________________________________________________________________
Ce vei face? ____________________________________________________________________
Ce s-ar putea întâmpla după aceea? _________________________________________________
Ești în clasă, în timpul rezolvării unui test. Ai ajuns la un exercițiu
pe care nu știi să îl rezolvi.
Ce gândești? ___________________________________________________________________
Cum te simți? ___________________________________________________________________
Ce vei face? ____________________________________________________________________
Ce s-ar putea întâmpla după aceea? _________________________________________________
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și trăiești foarte intens o emoție.
Aș putea….

Dacă mă simt:

Să respir adânc: să inspir
profund și să expir lent
l S
ă iau câteva guri de apă
l Să
 fiu iertător cu mine și cu
cei din jurul meu.
l S
ă fiu creativ sau să
construiesc ceva: să colorez,
să pictez, să decupez, să
construiesc cu piese Lego
l S
ă cer ajutorul cuiva în care
am încredere

Aș putea…
Să mă concentrez intenționat
pe ceea ce mă poate face să
mă simt mai bine
l S
ă fac mișcare sau exercitii
fizice
l S
ă caut soluții și să încerc să
le pun în practică
l S
ă iau o pauză pentru a îmi
oferi ocazia să mă liniștesc
l S
ă desenez sau scriu (să pun
în cuvinte) ceea ce simt.

l 

l 

Bucuros
Furios
Speriat
Trist

3 	Alege comportamentele sau cuvintele

care te ajută să ai o stare de bine
şi scrie-le în interiorul inimii desenate!
iubire		

încurajare

Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine

2 	Alege comportamentele potrivite, atunci când te afli în diferite situații

atenție		 înțelegere		
sprijin

îmbrânceli

siguranță

vorbe urâte

răbdare

lacrimi

comunicare

lovituri

Descoperă Mesajul secret!
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Explică la ce crezi că se referă acest mesaj.
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Unitatea 3

Emoţiile şi comportamentele
sunt în controlul meu
Fiecare emoție se manifestă prin anumite comportamente.
Când emoțiile sunt foarte intense, eu îmi amintesc că este în regulă
ceea ce simt și că pot să îmi controlez comportamentele!
1 	Completează tabelele următoare!

Pot să...

Când mi-e teamă

sau pot să controlez emoția și comportamentul și să...

l

... țip

l

l

... lovesc

l 

... mă
ascund

respir adânc de 3 ori și număr
până la 10, ca să mă liniștesc.

l

Când sunt
furios/furioasă

... spun
vorbe urâte.

... îl
îmbrâncesc
pe colegul
meu.
l

Când mă simt
trist/tristă

_____________________________________________

l

_____________________________________________

l

_____________________________________________
sau pot să controlez emoția și comportamentul și să...

l

... să mă
retrag în
camera mea,
fără să vorbesc
cu nimeni
despre ceea
ce simt.

f olosesc cuvintele pentru a spune ce mă nemulțumește
și ce aș vrea să se întâmple.
iau o pauză pentru a îmi oferi ocazia să mă liniștesc.

l 
l

_____________________________________________

l

_____________________________________________

l

_____________________________________________

Pot să...
l
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l

Pot să...
l

cer ajutor pentru a rezolva problema.

sau pot să controlez emoția și comportamentul și să...
l

desenez sau scriu ceea ce simt.
vorbesc cu o persoană în care am încredere despre ce simt.

l 
l

_____________________________________________

l

_____________________________________________

l

_____________________________________________

Mai întâi, scrie o listă cu ceea ce te ajută
să te linișteșți când ești speriat, furios, sau să îți
„încarci bateriile” cu energie, când te simți trist.

Apoi, desenează un cerc și, în funcție de numărul de
activități de pe listă, împarte-l în tot atâtea felii.
Pe fiecare felie, scrie o acțiune prin care te poți calma.
La sfârșit, poți colora fiecare felie cum dorești
și poți așeza Roata emoțiilor pe un panou de plută.
Observă și creațiile colegilor tăi! Discutați despre
asemănările sau deosebirile existente.
3 	Desenează o activitate care îți produce bucurie. Prezintă desenul colegilor tăi și povestește

cum te simți când o exersezi.

 ecupează Tărâmul Emoțiilor și
D
lipește‑l pe harta de la pagina 63.

Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine

2 	Alături de colegul tău de bancă, construiește o Roată a emoțiilor.

ÎN
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Unitatea 4

Comunicarea
Demult, pe Tărâmul Vorbelor, trăiau doi împărați: Ascultă-Împărat
și Vorbă-Împărat. Ori de câte ori se întâlneau, Vorbă-Împărat
începea să povestească vrute și nevrute, fără să se oprească,
în timp ce Ascultă-Împărat doar tăcea și asculta! Dar, într-o bună zi,
cei doi împărați au aflat că Tărâmul Vorbelor era amenințat de Vraja
Tăcerii. Pentru a se opune amenințării, Vorbă-Împărat și Ascultă-Împărat
trebuiau să treacă patru probe de comunicare. Ajută-i și tu!

Vorbă-Împărat
Ascultă-Împărat

1 	Prima probă: ordonează cuvintele din răvaşele următoare.

2
4
3
comunicare își oamenii

6
1
7
5
8
gânduri, Prin idei, împărtășesc sentimente.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6
4
2
5
1
3
importantă. este dintre foarte Comunicarea oameni
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5
8
1
6
11
2 4
10
3
7
9
vorbitorul își Pentru și rolurile! a înțelege, mereu se ascultătorul schimbă
______________________________________________________________________________

Comunicare școlară eficientă

12 7 3 9
5 11
2
13 1
8
14
6
4 10
ce cere pe când și înțelege vorbesc spune Ei lămuriri, celălalt fiecare rând nu

______________________________________________________________________________
2 A doua probă: Colorează corespunzător eticheta fiecărui comportament, cu verde

sau portocaliu, după caz.
Comportament de ascultare activă

Îl încurajăm să continue
prin cuvinte precum:
„Da. Apoi? Înțeleg”.
Întrerupem vorbitorul,
punând mereu întrebări.
Privim persoana care vorbește,
fără să o întrerupem.
Contrazicem vorbitorul,
spunându-i că știm mai
bine decât el povestea
lui.

Comportament de blocare a comunicării

Poziția corpului
este îndreptată
spre cel ce vor‑
bește cu noi.
Privim în altă parte.
Dăm din cap,
în semn că am înțeles.
Facem altceva (scriem, col‑
orăm, ne jucăm)
în timp ce vorbitorul
ne spune ce dorește el.

Ne strâmbăm la vorbitor.

Când nu înțelegem conținutul
comunicării, cerem respectuos
lămuriri vorbitorului.

Arătăm, prin gesturi,
că ne plictisește.

Începem să vorbim cu
o altă persoană
în același timp
cu vorbitorul.
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Cuprins
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