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EXPRIMĂ-ŢI EMOŢIILE 

 

 

Dezvoltarea  inteligenței emoționale este un proces de cale lungă, pe care putem să 

pornim oricând, cu cât mai devreme, cu atât mai bine, dar niciodată, niciodată nu este prea târziu. 

Nu doar copiii au nevoie să o dezvolte, și noi avem, pentru că nu poți să îl înveți pe un copil ceea 

ce tu nu ești. Inteligența emoțională este cea care ne face să fim adaptabili, sinceri cu noi înșine, 

să adunăm forța interioară de care avem nevoie când necazurile ne lovesc, și asta se va întâmpla 

cu siguranță, ne dezvoltă capacitatea de a fi empatici și înțelegători cu ceilalți și musai cu noi 

înșine, ne ajută să ne cunoaștem emoțiile și să controlăm comportamentul rezultat din ele, ne 

face capabili să învățăm cele mai bune lecții din cele mai mari greșeli, să iubim viața și când nu o 

simțim blândă cu noi. Sună bine pentru ce ne dorim noi de fapt pentru copiii noștri, nu?  

 

 Cutia cu griji  

Dacă copilul dumneavoastră își face prea multe griji, puteți să încercați acest exercițiu. Aveți 

nevoie de o cutie în care să decupați o gaură, cât să permită mâinii să treacă, dar nu suficient de 

mare, pentru a nu putea vedea ce este în cutie.  

În fiecare seară, înainte de culcare, întrebați-l dacă îl îngrijorează ceva. Copilul poate să își scrie 

grijile pe o foaie de hârtie, iar, dacă nu știe să scrie încă, o scrieți dumneavoastră și copilul ar 

putea să facă un desen care să îi reprezinte grija. 

 Hârtia va fi introdusă în ,,cutia grijilor” în fiecare seară timp de o saptămână. La sfârșitul 

săptămânii, veți deschide împreună cutia și veți citi grijile introduse, iar copilul va trebui să 

spună/să scrie cum se simte în prezent în legătură cu acele griji. După ce sunt citite și copilul se 

repoziționează în privința grijii, hârtiile cu griji pot fi rupte și aruncate, golindu-se astfel ,,cutia 

cu griji”.  

O alternativă la ,,cutia grijilor”: când îi spuneți copilului dumneavoastră ,,noapte bună”, să 

exersați un ritual de seară în care să numiți fiecare grijă pe care o aveți, ținându-le, una câte una, 

în pumnul strâns. Deschideți apoi pumnul și, rând pe rând, lăsați acele griji să se evapore pur și 

simplu.  

 

 O inimă plină de culoare  

Dacă emoţiile pe care tu şi copilul tău le trăiţi zi de zi ar prinde formă şi culoare, cum crezi că ar 

arăta ele? Ce emoţii ar ocupa cel mai mare loc în inima copilului tău? Care sunt emotile pe care 

le trăieşte cel mai rar? Pentru a răspunde la aceste întrebări, te provocăm la următorul joc. Acesta 

te va ajuta să construieşti o hartă a emoţiilor cu care te poţi ghida în lumea trăirilor interioare a 

copilului tău.  

Vârsta potrivită: peste 5 ani  

Materiale necesare: foi de hârtie, creioane colorate.  
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Ce trebuie făcut:  

• Pe o foaie de hârtie, scrie denumirea unor emoții, astfel: dacă micuțul tău are mai puțin de 

7 ani, scrie cuvintele: bucurie, tristeţe, furie, curaj, frică, iubire. Dacă este mai mare de 7 ani 

adaugă și emoții mai complexe, cum sunt: liniște, nerăbdare, entuziasm, plictiseală, curiozitate, 

optimism, gelozie, etc. Pe o altă foaie de hârtie, desenează o inimioară mare.  

• Ca introducere, spune-i micuţului tău că în inima fiecăruia din noi se află foarte multe 

emoţii, pe care le trăim mai des sau mai rar. Dacă fiecare emoţie ar avea o culoare, inima noastră 

ar fi plină de culori, care se schimbă mereu.  

• Spune-i copilului să aleagă câte o culoare pentru fiecare emoţie scrisă pe hârtie. Apoi, 

propune-i să îşi imagineze cum ar arăta inima lui dacă ar fi colorată cu aceste culori.  

• Invită-l pe copil să aleagă o emoție și să se gândească unde anume ar vrea să apară ea în 

inimioară. Spre exemplu, un copil poate spune: “Vreau mai întâi să desenez iubirea aici, în 

partea de sus”. Roagă-l să delimiteze o porțiune în interiorul inimioarei pe care să o coloreze cu 

culoarea respectivei emoții. Roagă-l să spună în ce momente trăiește el cel mai intens respectiva 

emoţie.  

• Rând pe rând, folosiți toate creioanele care desemnează emoțiile și umpleți inimioara cu 

culori. Aminteşte-i copilului faptul că trebuie ca în inimioară să apară toate emoțiile, pentru că şi 

în viaţa de zi cu zi fiecare din noi le trăim pe toate, chiar dacă pe unele le trăim mai rar şi pe 

altele mai des.  

• După ce a terminat desenul, întreabă-l pe micuț dacă îi place inimioara desenată sau dacă 

vrea să schimbe ceva la ea. Permite-i să facă orice modificări dorește.  

 

Bine de ştiut:  

• Acest joc este o modalitate foarte simplă de a-ţi da seama care sunt emoţiile pe care 

copilul tău le trăieşte cel mai des (fiind cele pe care el le-a desenat primele şi care ocupă cel mai 

mare loc în inimioară). De asemenea, poţi să îţi dai seama care este proporţia între emoţiile 

pozitive şi cele negative pe care le trăieşte micuţul. În mod normal, toţi copiii desenează emoţiile 

pozitive mai mari şi mai în centru față de cele negative.  

• • Este firesc ca unii copii să afirme că ei nu simt în inima lor decât iubire sau bucurie. 

Dacă şi micuţul tău zice la fel, spune-i că oamenii trăiesc toate emoţiile, chiar dacă pe unele le 

simt foarte rar. Făcând loc în inimioară şi emoţiilor negative, copilul poate înţelege că acestea 

sunt acceptabile şi nu este nimic ciudat să le simtă. A accepta emoţiile copilului nu înseamnă a 

încuraja exprimarea nepotrivită a acestora! Este bine să le spunem acest lucru și lor.  

Inimioara emoțiilor te poate ajuta mai ales în momentele în care nu prea știi ce este în inima 

copilului tău sau atunci când crezi că și lui i-ar prinde bine să își deschidă inima în fața ta. Iar noi 

vă dorim din inimă un joc plăcut! 
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