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JOCURI CU ȘI DESPRE EMOȚII 

Pentru a putea să realizați următoarele exerciții, va trebui să listați anexa, să o laminați, 

decupați, după care să vă jucați împreună cu copiii dumneavoastră.  

 

1. Cine este? 

Luați jetoanele cu emoții și puneți-le în fața copilului. Citiți-i descrierea fiecăreia, fără să-i 

numiți emoția. Copilul va trebui să ghicească despre ce emoție este vorba. 

▪ FERICIRE: „Mă simt bine, îmi vine să râd și să îmbrățișez pe toată lumea!” 

▪ INVIDIA: „Mă uit la jucăriile verișorului meu și nu sunt fericit. Mi-ar plăcea să fie toate 

ale mele!” 

▪ FURIA: „Încep să mă înroșesc, ochii mi se măresc și vocea îmi devine mai puternică. 

Nu sunt de acord și spun asta.” 

▪ VINOVĂȚIA: „Simt că mă apasă ceva pe umeri și nu-mi pot ridica privirea din pământ 

atunci când mama a aflat că am spart vaza cu flori.” 

▪ TIMIDITATEA: „Când cineva pe care nu-l cunosc îmi pune o întrebare și toată lumea 

se uită la mine, simt că îmi arde fața și nu mai pot scoate nici un sunet.” 

▪ FRICA: „ Când sunt singur și inima îmi bate foarte tare și nici nu îndrăznesc să mă mișc, 

iar câteodată încep să plâng, atunci mă simt...” 

▪ TRISTEȚEA: „ Nu vreau nimic. Închid ochii, plâng și am nevoie de o îmbrățișare.” 

▪ MÂNDRIA: ”Mă simt mare și puternic. Vreau să împărtășesc cu ceilalți ceea ce știu să 

fac.” 

 

2. Povestește-mi! 

Puneți în fața copilului cele 8 jetoane cu emoții. Copilul va alege un jeton și va trebui să 

povestească o întâmplare (reală sau imaginară) despre un alt copil care a trăit emoția respectivă. 

De exemplu: „Spune-mi povestea unui copil speriat. Ce s-a întâmplat? De ce se simte așa?”. 

Puteți ajuta copilul să-și îmbogățească povestea adresându-i întrebări suplimentare.  



3. Mimica 

Puneți jetoanele la vedere. Fiecare participant își va schimba mimica pentru ca cel de lângă el 

să ghicească emoția, după care să indice jetonul cu emoția potrivită. Dacă a ghicit corect, 

primește un punct (poate fi o bulină, o piesă de lego, o bucată de cereale inelare, orice care să 

cuantifice punctele adunate). Primul jucător care ajunge la 4 puncte este câștigător. 

 

4. Memo emoții 

Pentru a putea crea jocul memo, va trebui să listați jetoanele în dublu exemplar.  

Așezați cele 16 jetoane cu fața în jos și le amestecați. Așezați-le sub forma unui pătrat, cu patru 

rânduri și patru coloane, în total 16 jetoane. Primul jucător va întoarce 2 jetoane, încercând să 

formeze o pereche. Dacă cele două jetoane sunt identice, a câștigat o rundă și va întoarce alte 

două jetoane. Dacă jetoanele sunt diferite, le va pune la loc și va fi rândul celuilalt jucător. Cel 

care la final are cele mai multe perechi de jetoane este câștigător. În caz de egalitate, câștigător 

este cel care a descoperit perechea mândriei. 

 

Recomandări:  

Vă recomand colecția de povestiri „Emoțiile lui Noni”, care ajută la învățarea și gestionarea 

emoțiilor. Scrise și ilustrate de Aurélie Chien Chow Chine, specialist în sofrologie, editată de 

Didactica Publishing House.  

 

Notificare:  

Exercițiile scrise în acest material sunt creație proprie, iar imaginile din anexă sunt preluate și 

prelucrate din imaginea postată de librăria Cărturești, pe pagina: 

https://carturesti.ro/carte/emotiile-lui-noni-sunt-invidios-240064448.  
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