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DRAGI PĂRINȚI,
Vă trimit o idee de activitate pe care o 

puteţi desfăşura cu copilul dumneavoastră. 

Această activitate îl va ajuta pe  cel mic să 

recunoască şi să denumească emoţiile, să 

conştientizeze trăirile emoţionale şi să 

relaţioneze cât mai bine cu ceilalţi.



MODALITATEA DE LUCRU

Citiţi copilului povestea „Ana şi emoţiile sale”. 

În timp ce îi citiţi povestea încercaţi să fiţi cât mai 

expresivi. Rugaţi copilul să vă urmărească cu 

atenţie şi, în timp ce îi citiţi, să mimeze trăirile 

emoţionale ale personajelor.



MODALITATEA DE LUCRU

La finalizarea poveştii, întrebaţi copilul dacă 

vrea să deseneze împreună cu Ana 

„Curcubeul emoţiilor”. 



MODALITATEA DE LUCRU

Utilizaţi imaginea din Anexa 1 „Curcubeul” 

pentru a-l familiariza cu acesta. Folosiţi 

pictogramele din Anexa 2 (bucurie, tristeţe, 

teamă, furie, dezgust, surprindere) pentru a-l 

ajuta să-şi aducă aminte de emoţiile trăite de 

Ana şi soare. 



Sprijiniţi-l prin întrebări precum:

- Cum s-a simţit Ana câd a aflat că Irina este 

plecată la bunici?

- Cum s-a simţit soarele când s-a apropiat 

furtuna?

Rugaţi apoi copilul să deseneze fiecare emoţie 

trăită de personaje cu culoarea care consideră 

el că i se potriveşte.



ANA ȘI EMOȚIILE SALE
Ana, o fetiţă de vârsta ta, se trezi dimineaţa.

Era o zi de sâmbătă şi nu trebuia să meargă la

grădiniţă. S-a ridicat din pat, a mers la baie şi s-a

spălat, s-a îmbrăcat, a mâncat, apoi a privit pe

fereastră. A văzut că soarele strălucea.

Era bucuroasă că poate să se joace în curtea

casei.

A zâmbit şi a cerut voie să iasă.



În curte a aflat că Irina, prietena ei, era plecată la

bunici şi, cum nu avea cu cine să se joace, Ana a

început să se simtă tristă.

Cu lacrimi în ochi s-a îndreptat spre groapa cu

nisip. A început să construiască castele. Îi plăcea şi

s-a liniştit.

A construit castele şi a făcut fel de fel de forme din

nisip.



În timp ce se juca, nori negri au acoperit cerul.

Se apropia furtuna. A privit spre cer şi a văzut cum

soarele se ascunde cu teamă după nori.

Ana a hotărât să intre în casă.

A mers la baie şi s-a spălat pe mâini.

A mers în camera ei şi, ce să vezi, pe masa de

birou a văzut o carte nouă. Ana a fost surprinsă.

A început să răsfoiască cartea.



Era o carte de poveşti cu imagini frumos colorate.

În poveste nişte copii au plecat în excursie.

Mulţi dintre ei au avut grijă de pădure,şi-au adunat

resturile (hârtiile în care le era împachetată

mâncarea) şi le-au pus în pungi de gunoi.

Unul din ei, pe nume Ionuţ, a lăsat hârtiile

împrăştiate prin iarbă. Când a văzut imaginea cu

iarba plină de gunoi, Ana s-a simţit dezgustată.

A închis cartea şi s-a gândit că nu este deloc bine

că sunt copii care nu ştiu să protejeze natura.



Cum nu mai putea să iasă în curte, Ana a hotărât

să se joace cu Tobias, broscuţa ei ţestoasă.

Ana dorea să se joace de-a doctorul dar jocul

acesta îl mai jucaseră iar Tobias dorea să se joace

de-a detectivii.

Ana încercă să îl convingă şi, cum Tobias nu

acceptă şi căuta în continuare indicii prin cameră,

Ana a simţit cum o cuprinde furia.



Îi venea să strige la Tobias, mai mult, să ţipe, să

dea din picioare şi chiar să-l lovească. Şi-a adus

aminte apoi că ultima dată când a procedat la fel

nu a rezolvat problema, aşa că s-a gândit:

”- Sunt furioasă, este adevărat, dar dacă voi

striga, mă voi certa cu Tobias şi îl voi lovi, nu voi

rezolva problema. Mai mult, s-ar putea să-l supăr

peTobias şi să nu mai dorescă să se joace cu

mine.



Ştiu ce voi face, îi voi spune că prefer să mă joc

cu păpuşile în timp ce el se plimbă prin cameră.”

Aşa că Ana s-a jucat de-a doctorul cu păpuşile în

timp ce Tobias se plimba prin cameră.

În timp ce se juca de-a doctorul furtuna a trecut,

iar soarele a ieşit bucuros dintre nori.

Ana a hotărât să meargă curte, a privit spre cer

şi a văzut un curcubeu mare şi frumos.

Faţa i s-a luminat de bucurie.

A privit cu atenţie curcubeul şi s-a gândit:



„- Ce frumos curcubeu! Are culori multe şi

frumoase! Fiecare culoare reprezintă una din

emoţiile trăite azi de mine şi de soare. Merg în

camera mea, îmi iau creioanele colorate şi

desenez emoţiile pe care le-am trăit împreună cu

soarele.Fiecare emoţie va avea culoare diferită.

Culoarea care cred eu că i se potriveşte.

Va fi …a stat un pic pe gânduri şi…Ştiu! Va fi

curcubeul emoţiilor”.

Vrei să mă ajuţi şi să desenezi, copil frumos,

cu mine?



ANEXA 1



ANEXA 2



VĂ MULȚUMESC!


