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    Activități si jocuri pentru zilele de izolare 

 

 

“Desenul sentimentelor” 
 

 

OBIECTIVELE URMĂRITE  

# Dezvoltarea capacității de exprimare a sentimentelor, trăirilor; 

# Diminuarea stresului și a anxietăților; 

# Dezvoltarea abilităților de comunicare;  

# Orientarea spațio-temporală;  

# Dezvoltarea creativității;  

# Promovarea respectului și a valorilor morale;  

# Creșterea stimei de sine, autocunoașterea și autocontrolul. 

 

UTILIZARE  

# Permite copiilor sa-și exprime sentimentele, nevoile, trăirile;  

# Permite descărcarea  stresului și a anxietăților acumulate;  

# Se realizează o conexiune cu sinele;  

# Ajută participanții să se cunoască pe ei și colegii de grup;  

# Antrenează imaginația și atenția distributivă. 

 

DESCRIEREA EXERCIȚIULUI  

Momentul 1  

Copiii sunt așezati la masa. Fiecare dintre ei primește câte o coală de hârtie și câte o trusă de acuarele. 

Se aleg patru melodii care exprimă sentimente ca: bucuria, tristețea, furia și frica. Înainte de a asculta 

muzica copiii sunt rugați să fie atenți si în timp ce ascultă muzica și picteze pe coala  ceea ce simt în 

acel moment. Puteți să folosiți pentru exprimarea sentimentelor linii și puncte. Apoi puneți muzică și 

invitați copiii să picteze. Fiecare melodie poate dura 5-10 minute. La sfârsitul exercițiului fiecare copil 

își va descrie desenul.  

 

Momentul 2  

Utilizând aceeași muzică copii vor dansa exprimându-și astfel sentimentele. Dansul lor va fi însoțit de 

mimică. La început puteți da exemple de sentimente, iar ei vor mima și vor exprima prin mișcare ceea 

ce simt, apoi puneți melodiile de la momentul anterior și lăsați copiii să danseze așa cum simt. Acest 

exercițiu îi va relaxa și îi va ajuta să se regăsească prin dans. Prin mișcare și dans copilul va avea acces 

la lumea sa interioară, se va descărca de stresul și anxietățile acumulate și va avea mai multă încredere 

în el. 

 

Momentul 3 

În partea a doua a exercițiului puteți utiliza jocul „Fețele mele”. Pe o foaie de hârtie sunt desenate 

conturul celor patru fețe: cea veselă, cea tristă, cea speriată și cea furioasă. Fiecare dintre ei sunt rugați 

să completeze fețele ca și cum acestea ar fi ale lor în cele patru situații. La sfârșit își pot descrie 

desenele și pot denumi fiecare față cu un nume sau cu un alt sentiment. Pot modela din lut cele patru 

fețe. 



 

"Teatrul sentimentelor" 

Jocul își propune dezvoltarea capacității empatice, prin antrenarea copiilor în exerciții simple de 

expresivitate corporală (mimă, pantomimă) conștientizându-și emoțiile, stimularea unei atitudini 

deschise, empatice, cooperante prin implicarea activă și constantă în activitate. 

Sarcina: se pornește de la ideea că, în teatru, corpul omenesc reprezintă un instrument de lucru. Ca 

niște adevărați actori, copiii vor învăța să se exprime atât prin cuvant, cât și prin gest (mima-

pantomima). Astfel că ei vor descrie, vor exprima cu ajutorul corpului (cap, trunchi, brațe-mâini, 

picioare) câte o emoție\sentiment\stare (tristețe, bucurie, teama, ingrijorare, plictiseală, furie, fericire, 

dragoste). Se va puncta ideea că toate elementele corpului participă la exprimarea emoțiilor și e foarte 

important ca emoțiile exprimate să fie în concordanță cu ceea ce simțim. Ulterior, se vor explica\ 

enumera motivele personale care conduc la trăirea anumitor stări emoționale. 

Se va pune mare accent pe antrenarea copiilor în activitate prin expresivitate, spontaneitate și 

bucurie\libertate în exprimare. 

 

”Ochelarii emoțiilor” 

Obiective: 

– Focalizarea atenției asupra propriilor sentimente și percepții interioare; 

– Identificarea emoţiilor exprimate într-o situaţie dată; 

– Identificarea contextelor în care se manifestă anumite emoţii şi posibilele cauze ale acestora; 

– Dezvoltarea empatiei. 

Materiale: 

– ochelari (tipuri diferite, de preferat fără sticlă, doar rama, îi puteți confecționa și din carton) 

– masă 

 

Descrierea exercițiului: 

Pe o masă/birou sunt puși ochelarii, fiecare având o etichetă cu o emoție (fericire, iubire, încântare, 

recunoaștere, durere, frică, neîncredere, dezgust etc). Sunt necesari un număr de ochelari egal cu 

numărul de emoții pe care doriți să le scoateți spre lucru. 

Formatorul explică ”Aceștia sunt ochelarii fricii. Când porți acești ochelari simți frică. Povestește-ne 

ce te sperie”. 

Se creează o bună ocazie pentru discuții deschise, ghidate de formator, pentru a găsi soluții. 

 

Joc de energizare – ” Ghiozdanul cu surprize ” 



Acest joc este si un icebreaker dar ajuta si la stimularea capacitatii de a realiza legaturi in diferite 

situatii si la exersarea capacitatii de  exprimare. 

Marimea grupului: minim 4 participanti 

 

Materiale: un ghiozdan cu diferite obiecte 

Descriere: 

Intr-un ghiozdan se pun diferite obiecte: o jucarie de plus, un fruct, o leguma, un articol vestimentar, 

rechizite, etc. Participantii extrag pe rand cate un obiect din ghiozdan si prezinta celor din jur un motiv 

pentru care ei cred ca se aseamana cu obiectul respectiv. Dupa ce participantul isi termina prezentarea, 

ghiozdanul merge la participantul urmator care, la randul lui, extrage un obiect si gaseste asemanari 

intre el si obiectul respectiv. 

 

Ce simt?  

Participanţii stau în cerc. Fiecare pe rând reprezintă câte o emoţie. Ceilalţi încearcă să ghicească emoţia 

înfăţişată. Persoana care o face prima reprezintă următoarea emoţie. 

 

Povestea 

Participanţii vor alcătui o povestire, spunând fi ecare pe rând câte o propoziţie. Povestirea trebuie să 

aibă un început, cuprins şi încheiere.  

 

Imaginea din mintea mea 

Participanţii vor crea o imagine (ori un set de imagini) sau o sculptură din imaginaţie. Propunele să se 

gândească la un mod neobişnuit de a-şi exprima personalitatea. Iată câteva idei pe care ai putea să le 

propui:  realizarea unui colaj de gânduri, cuvinte   şi imagini care le trec prin minte;  schiţarea 

conturului unui creier (fără a-şi face   prea multe probleme dacă nu este foarte   realist). Creierul va fi  

împărţit pe secţiuni în   funcţie de lucrurile pe care le consideră impor  tante, apoi le vor denumi şi le 

vor colora   diferit, ca şi o hartă anatomică cu porţiunile   creierului. De exemplu, dacă fotbalul persistă   

cea mai mare parte din timp în mintea   cuiva, persoana ar putea să coloreze o secţiune   foarte mare, 

chiar în partea din faţă, pe care   s-o denumească „fotbal”. Dacă o persoană   evită pe cât posibil să-şi 

facă curat în cameră,   ar putea să coloreze în negru o mică secţiune   în partea de jos a creierului şi s-o 

denumească   „curăţenie”;  umplerea unei cutii de pantofi  cu obiecte   care reprezintă părţi ale 

personalităţii lor;  crearea unei galerii foto sau a unui album   de fotografi i făcute de-a lungul copilăriei 

lor;  imaginarea modului în care ar arăta mintea   lor dacă ar fi  un spaţiu real. Ar fi  un dormitor   

confortabil? O poieniţă liniştită? Un magazin   aiurit de jucării? Ce ar conţine acest loc? Ce   culori ar 

avea? Participanţii îl pot reprezenta   sub formă de pictură, desen, sculptură sau   colaj (dacă vor să 



„sculpteze”, pot încerca   să facă un model la scară redusă dintr-o cutie   de pantofi , asemenea unei 

case de păpuşi). 
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