
DETECTIVUL DE EMOȚII – activitate corectiv-terapeutică pentru preșcolari și ciclul primar  

 

OBIECTIVE GENERALE:  

 Identificarea și exprimarea emoțiilor proprii în concordanță cu situația 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Elevii vor fi capabili :  

 Să identifice emoțiile relaționate cu un anumit eveniment sau situație 

 Să exprime emoții prin: verbalizare, mimică, desen, colaj etc. 

 Să înțeleagă rolul comunicării emoțiilor 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Cadrul didactic prezintă elevilor o planșă ce redă imaginea unor copii aflați la o zi de 

naștere (Anexa 1). Dintre aceștia, trei au comportamente comportamente nepotrivite în această 

situație. Cum credeți că se simt copiii? 

Se anunță elevii că astăzi vom face o serie de exerciții care urmăresc să îi învețe să 

identifice corect emoțiile resimțite de ei sau de alții, precum și să exprime emoțiile adecvat 

diferitelor situații. 

Cadrul didactic explică elevilor ce sunt emoțiile și cum se pot ele manifesta. Oferă de asemenea exemple de emoții. În continuare, se prezintă 

activitățile ce trebuie realizate de către elevi (Anexa 2, 3). Pe baza suportului vizual (vezi Anexa 2), copiii trebuie să își imagineze discuția între cele 

două fete și să răspundă la întrebări. În următoarea activitate se cere copiilor să exprime prin desen (emoji) emoțiile care pot să apară în diverse situații. 

Ultima sarcină este cea mai complexă. Ea cere elevilor să lectureze textul (sau se citește de către educatoare la ciclul preșcolar), apoi se 

subliniază cuvintele care exprimă emoții. In dreptul fiecărui cuvânt-emoție identificat, copiii vor lipi un chip care exprimă acea emoție. 

Cadrul didactic oferă elevilor o fișă de lucru cu o scurtă povestire. Elevii trebuie să sublinieze cuvintele care exprimă emoții și să plaseze în 

dreptul acestora jetoane cu expresiile emoționale corespunzătoare (Anexa 4). 

Profesorul analizează și face aprecieri asupra activității elevilor. 
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Anexa 1  

Comportamente nepotrivite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 2 

Discuție fete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 3   

Identifică emoția 

                                                                                                                    Nume........................................                                                        

FIȘĂ DE LUCRU 

1. Identifică emoția care apare în fiecare situație și desenează o față umană care să exprime acea emoție. 

Exemplu: 

Cum te-ai simți dacă ai primi un cadou?           Bucuros                   

 

Cum te-ai simți dacă: 

1. Câinele tău ar fugi de acasă?             ........................... 

2. Ai primi o notă bună la fizică?          ........................... 

3. Ai avea un secret și nu ai putea să îl spui? ......................... 

4. Mama ta ar vorbi la telefon și tu ai vrea să îi spui ceva?  .............................. 

5. Ai auzi zgomote ciudate la miezul nopții?  ........................ 

6. Prietenul tău s-ar muta în alt oraș?    ............................... 



Anexa 4    Poveste cu emoții 

                                                                                                     Nume ....................... 

FIȘĂ DE LUCRU 

1. Citește următorul text. Subliniază cu o linie cuvintele care exprimă emoții. Lipește în dreptul lor fețele cu diferite expresii 

emoționale, așa cum consideri potrivit. 

 

Anca, Raluca și Vlad sunt în vacanță la bunici, într-un sat liniștit de la poalele munților. 

Într-o dimineață, Anca și Raluca s-au dus la scăldat fără să îl cheme și pe Vlad. Când s-a trezit, Vlad a fost tare supărat                        

să afle că fetele au plecat fără el.  

Ajunse la iaz, Anca a crezut că face o glumă și a împins-o pe Raluca în apă. În cădere, aceasta s-a lovit rău și a început să 

plângă. 

Când s-a potolit, s-a îndreptat furioasă spre Anca:                 

- Puteam să mă lovesc foarte rău sau chiar să mă înec! Te-ai gândit la asta? 

- Îmi pare foarte rău! Nu am vrut decât să glumesc, a spus Anca rușinată. 

Cele două fete s-au îndreptat în tăcere spre casă. 

- Ce e cu tăietura aceea la picior? a întrebat speriat Vlad care le aștepta în fața casei. 

- Nu mai contează acum, a spus Raluca, strângându-și în brațe frații. Important e că s-a terminat cu bine. 


