
- foi de hârtie tipărite care prezintă imagini de fețe diferite care exprimă trei emoții diferite: furie, 
fericire și senzație de confuzie.

- Textul unei povestiri și întrebări sugerate.

VALORI ETICE 3-6

5-10 

30-40 de minute

AUTOCONTROL - 
SENTIMENTELE PE CARE 
LE AVEM

Fiți conștienți de modul în care emoțiile afectează comportamentul, pentru a afl a cum să le ex-
primați în situații de zi cu zi.

Dezvoltați abilitățile de ascultare și de comunicare pentru a învăța cum să vă fi ltrați emoțiile.

Învățați noi forme de comportament prin înlocuirea celor deja învățate pentru a aplica diferite 
moduri de a-ți exprima emoțiile.

Facilitatorul îi îndrumă pe copii să stea în cerc. Dacă condițiile sunt adecvate, facilitatorul oferă 
copiilor posibilitatea de a alege dacă doresc să stea pe podea sau în jurul mesei, în funcție 
de ceea ce îi face să se simtă mai confortabil. Permițându-le să facă o mică alegere chiar la 
începutul povestirii, copiii vor avea un sentiment de control. De asemenea, acest tip de luare a 
deciziilor este un bun punct de plecare în construirea încrederii și ridică motivația unui copil de a 
participa. Atunci când, ca facilitator, esti sigur ca copiii sunt relaxati si gata, poti deschide spatiul 
pentru dialog.

Începeți o conversație cu o întrebare “Vă amintiți când a fost ultima dată când ați fost foarte 
supărat?”. Dacă copiii au difi cultăți în a-și aminti situația exactă, ajutați-i, oferindu-le câteva 
exemple de zi cu zi.



După ce unii copii răspund la întrebare, întrebați-i: “Ce altceva ați simțit ?; Supărarea un sentiment 
plăcut? Știți cum se numesc / numim acel sentiment (emoție) atunci când ne supărați? “. După 
ce le oferă răspunsurile, întrebați-le: “Știți ce sentiment este opusul senzației de furie ?; “Este 
o depunere mai frumoasă decât prima (furie) ?; Cum preferi să te simți, îți place mai mult să fi i 
supărat sau să fi i fericit și de ce? “.
În acest moment ați îndreptat deja copiii să recunoască două emoții foarte intens și puternic și 
cerându-le să numească cele două emoții pe care îi permiteți acestora să înceapă să refl ecteze 
despre ei înșiși, care este o bază foarte necesară pentru continuarea discuțiilor despre ce trebuie 
făcut, cum să se ocupe și cum să se fi ltreze aceste emoții.

După această scurtă discuție, spuneți grupului că există o poveste foarte interesantă despre doi 
dintre cei mai buni prieteni, Oliver și Peter, și că îi veți citi. Următorul pas este să arătăm copiilor 
trei imagini care arată imaginea unor fețe diferite care exprimă trei emoții diferite: furie, fericire și 
senzație de confuzie. Asigurați-vă că fețele pe care le afi șați au o formă geometrică foarte simplă, 
cu zone de culoare largi. Motivul pentru care se datorează faptului este că încurajează atenția și 
se concentrează mai bine (în special în cazul copiilor mai mici).

După ce arătați fotografi ile copiilor, trebuie să explicați semnifi cația fi ecăruia. Unul verde 
reprezintă sentimentul supărat / supărat, un sentiment roz, fericit și mulțumit, iar senzația galbenă 
este confuză. După ce oferiți explicația, fi ecare copil primește una din cele trei imagini. Spuneți-le 
că veți citi o scurtă poveste, după care veți pune mai multe întrebări și vă vor ajuta să încercați 
să le răspundeți. Sarcina lor este aceea de a ridica în aer o imagine a emoțiilor pe care ei cred 
că ar simți dacă ar fi  în acea situație. Indicați-vă că vor ridica o imagine numai atunci când îi 
instruiți să facă acest lucru, deoarece nu este nevoie să utilizați imagini pentru fi ecare întrebare. 
Imaginile sunt doar pentru a ajuta copiii să se exprime și pentru a încuraja dezvoltarea abilităților 
de ascultare și de comunicare.

Așa începe povestea:

La grădiniță, Oliver are cel mai bun prieten Peter. Ca și în alte zile, Oliver și Peter au decis să se 
joace cu fi gurile lor preferate de acțiune. În fi ecare zi Oliver îl va lua pe Spiderman și pe Peter 
Batman. Dar într-o zi, lucrurile au mers într-un mod diferit. Oliver nu a găsit fi gura lui Spiderman 
oriunde, așa că a luat fi gura Batman. Când Peter îi spunea lui Oliver cum îi este Batman și ia 
cerut să-l întoarcă, Oliver a spus că a văzut-o mai întâi și că a fost acum a lui. Peter a fost foarte 
supărat și a încercat să scoată fi gura Batman din mâna lui Oliver. Oliver a ținut ferm fi gura lui 
Batman și nu l-ar lăsa să plece. Cei doi băieți s-au luptat unul cu celălalt atât de tare încât un 
învățător a venit și a terminat argumentul, luând cifra, astfel încât niciunul dintre băieți nu a 
primit-o. După asta, Peter și Oliver erau încă supărați, dar după câteva minute s-au liniștit și și-
au dat seama că le pare rău că au avut acea luptă prostie și că nu o mai vor face niciodată. În 
schimb, vor vorbi despre problemă și găsesc împreună o soluție. După ce s-au terminat, au decis 
să meargă afară și să joace fotbal împreună!

După ce ați citit o povestire, spuneți copiilor că le veți pune câteva întrebări despre poveste. După 
fi ecare întrebare, ei trebuie să decidă ce emoție (sentiment) crede că este natural să se simtă 
într-o anumită situație, ridicând o imagine a feței (furioasă, fericită și confuză) în aer. După ce 
ați ridicat o imagine în aer, trebuie să explicați de ce au ridicat o anumită emoție și puteți să vă 
încurajați abilitățile de gândire cu o altă sub-întrebare.
  

Facilitator directs children to sit in the circle. If the conditions are suitable, facilitator gives children a choice 
whether they want to sit on the floor or around the table, depending on what makes them feel more comfortable. 
By allowing them to make a small choice at the very beginning of storytelling, the children will have a sense of 
control. Also, that kind of decision making is a good starting point in building trust and raises a child's 
motivation to participate. When you as a facilitator asses that children are relaxed and ready, you can open the 
space for dialog.

Start a conversation with a question “Do you remember when was the last time you got really upset?”. If the 
children have a hard time with remembering the exact situation help them by giving them some everyday 
examples.
After some of the children answer the question ask them: “What else did you feel?; Was getting upset a nice 
feeling?; Do you know how do we call / name that feeling (emotion) when we get upset?”. After they offer their 
answers, ask them: “Do you know what feeling is the opposite of feeling angry?; “Is that a nicer filing than the 
first one (anger)?; How you prefer to feel, do you like more being angry or being happy and why?”. 
At this point you have already directed the children to recognize two very powerful and strong emotions and by 
asking them to name those two emotions you are allowing them to start reflecting about themselves which is a 
very much needed basis for continuing discussion on what to do, how to deal with and how to filter those 
emotions.

After this short discussion tell the group that there is one very interesting story about two best friends Oliver 
and Peter and that you are going to read it to them. The next step is to show the children three pictures that 
show the image of different faces expressing three different emotions: anger, happiness and feeling confused. 
Make sure that the faces you show have very simple geometric shape with wide colour areas. The reason why is 
because it encourages attention and better focus (especially with smaller children).

After you show the children pictures, you need to explain the meaning of each one. Green one represents 
feeling angry /upset, pink one feeling happy and satisfied, and the yellow one feeling confused. After you offer 
the explanation, each child gets one of all three pictures. 
Tell them that you are going to read a short story after which you will ask several questions and they will help 
you by trying to answer them. 
Their task consists of raising up in the air a picture of emotion that they believe they would feel if they were in 
that situation. 
Point out that they will raise up a picture only when you instruct them to do so, because there is no need to use 
pictures for every question. Pictures are there only to help children to express themselves and to encourage 
developing listening and communication skills.

Storytelling goes like this:

In kindergarten Oliver has the best friend Peter. Like any other day, Oliver and Peter have decided to play with 
their favourite action figures. Every day Oliver would take Spiderman and Peter Batman. But one day, things 
went a different way. Oliver could not find the figure of Spiderman anywhere, so he took the Batman figure 
instead. When Peter told Oliver how Batman is his figure and asked him to return it to him, Oliver said he saw 
it first and that it was his now. 
Peter got very upset and tried to pull the Batman figure out of Oliver’s hand. Oliver held the Batman figure 
firmly and he wouldn’t let go. The two boys ended up fighting with each other so loudly that a teacher came 
and finished the argument by taking the figure so that none of the boys got it. 
After that happened Peter and Oliver were still upset, but after a few minutes they calmed down and realized 
that they were sorry to have had that silly fight and would never do it again. Instead they will talk about the 
problem and together find a solution. After they made up, they decided to go outside and play football together!



Întrebați-le câteva dintre următoarele întrebări. Întrebările sunt opționale și le puteți modifi ca sau 
le puteți adapta în consecință. Întrebările sunt doar o sugestie ca un stimulent pentru începerea 
dialogului.

1. Cum s-a simțit Oliver când nu și-a găsit fi gura preferată de Spiderman? Ce faci când simți așa?  

 2. Cum a simțit Oliver când la luat pe fi gura preferată a lui Batman? Cum v-ați simți dacă ați fi  
fost Oliver? 
  
3. Cum a căzut Peter când cel mai bun prieten al său a luat fi gura favorită? Cum te-ai simți dacă 
tu ai fi  în locul lui Peter? De ce? E greu să te simți așa?
   
4. Este ok ca Peter sa suparat?

5. Cum vă simțiți fi zic când sunteți supărat? Doare? În ce parte a corpului  apare acel sentiment? 
Puteți arăta / indica unde? Spuneți copilului să arate cu mâna acea parte a corpului său la care 
se referă. Cum trebuie sa te comporti in acel moment .... strigă, sari, aleargă, râde, luptă etc.?

6. Care este conscluzia pe care o tragem din comportamentul lui Petru din partea lui Petru?

7. Ar putea Oliver să reacționeze diferit? (Aici poti oferi sugestii copiilor cum ar fi : Ar putea sa-i 
ceara ajutorul lui Petru să-și găsească fi gura lui Spiderman sau poate să ofere să împartă fi gura 
unui Batman? Cum s-ar fi  simțit  el atunci? Cum s-ar fi  simțit Petru? Dacă da, puteți explica cum 
ați simțit?

8. Cum s-au simțit băieții când a venit profesorul și a luat cifra de la amândoi? Le pare rău că s-au 
comportat așa? Ce ați face dacă ați fi  în această situație?   

9. La sfârșitul povestirii, când s-au grimat, cum s-au simțit ei? 

În cazul în care situația se accentuează (și se presupune că vor fi i situații) că, după o întrebare, 
copiii ridică poze diferite, ceea ce înseamnă că se simt diferit în aceeași situație sau un copil 
simte că nu este sigur cu privire la răspunsul la întrebarea dată, și ridică, faceți mai mult de o 
imagine pentru aceeași întrebare, gândiți-vă la aceasta ca o oportunitate perfectă de a începe un 
dialog cu copiii. Întrebați cel puțin doi copii care au ridicat o imagine diferită sau mai multe pentru 
a-și explica punctul de vedere și apoi întrebați restul grupului cu privire la gândurile și opiniile lor. 
Acesta este momentul perfect pentru a arăta copiilor că există modalități diferite de a-și exprima 
sentimentele / emoțiile și că este alegerea lor în ceea ce privește modul de a acționa în acest 
sens, ceea ce înseamnă că ei au controlul.

În concluzie, întrebați întregul grup despre ce gândesc despre alegerea modului de a se comporta 
într-o anumită situație și dacă există modalități diferite de a-ți exprima nemulțumirea fără a suferi 
altă persoană?

Sfaturi și trucuri pentru idei suplimentare:

Spuneți copiilor că, dacă doresc, aceștia pot reîncepe povestea lui Oliver și a lui Peter. Ei pot 
interpreta prima versiune originală, după ce le oferiți posibilitatea de a efectua a doua versiune, 
permițându-le să schimbe cursul povestirii, alegând pe cont propriu unde se afl ă povestea.


