
„Dacă aș fi o floare ...” 
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        Fie care dintre noi îi descriem pe ceilalţi în mod spontan prin metafore şi analogii. De multe ori 

ni se întâmplă să spunem: „Cristina e sensibilă ca o panseluţă”, sau „Maria e harnică ca o furnicuţă”. 

Prin metafore putem exprima lucruri mai profunde pe care le simțim, dar pe care poate ne-ar veni 

greu să le spunem direct. Joculeţul pe care ţi-l propun are scopul de a-l învăţa pe copil să se exprime 

cu ajutorul metaforelor. Mai mult, acest joc îți dă ocazia să cunoști mai multe despre părerea pe care 

o are copilul tău despre el însuși și despre cei apropiați.  

Vârsta potrivită: începând cu 4-5 ani 

Materiale necesare: nu este nevoie de nici un material 

Ce trebuie făcut: Alege un moment în care tu şi micuţul tău sunteţi relaxaţi, şi propune-i un exerciţiu de imaginaţie. Întreabă-l 

rând pe rând următoarele întrebări, şi dă-i timp să se gândească la fiecare. Poţi să îl întrebi de ce anume alege anumite răspunsuri, 

dar fără să foloseşti un ton de chestionare, ci unul prin care să îl  ajuţi să se deschidă mai mult. Iată ce întrebări îţi sugerez: 

• Dacă ai fi o floare, ce floare ai fi? 

• Dacă ai fi o pasăre, ce pasăre ai fi? 

• Dacă ai fi o culoare, ce culoare ai fi? 

• Dacă ai fi un animal, ce animal ai fi? 

• Dacă ai fi un instrument muzical, ce instrument ai fi? 

La fiecare dintre aceste întrebări, poţi să mai adaugi altele, în funcţie de disponibilitatea copilului de a răspunde: 

• Cum se simte floarea (pasărea, culoarea, etc.) pe care ai ales-o tu? 

• Unde se află ea? 

• Ce floare ţi-ar plăcea să fii? (Poate că își dorește să fie o altă floare decât este în prezent) 

• Dar mama ce floare ar fi? Dar tata? Dar fratele? (sau alte persoane importante pentru el). 

 



                                                              

 

                                                             

 

                                  De ştiut: Acest joc ne dă ocazia să observăm ce imagine are copilul despre el însuşi şi despre unii membri ai 

familiei. Aceste informaţii sunt foarte preţioase, pentru că ne arată ce crede cu adevărat copilul despre unele persoane. Având în 

vedere că el se deschide în faţa ta, va trebui să ai o atitudine de respect faţă de răspunsurile lui, fără să încerci să-l iei la rost pentru 

ceea ce spune sau să încerci să îi influenţezi răspunsurile. Altfel, se va închide în el, şi pe viitor se va abţine să îţi spună ce crede el 

cu adevărat. Acest joc poate fi făcut cu oricare membru al familiei sau cu prietenii, fiind o modalitate excelentă de cunoaştere 

reciprocă și de dezvoltare a inteligenței emoționale. 
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