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Modulul 3. Emoțiile pozitive 

 

Introducere în modul 

Scopul acestui modul este de a introduce fundalul teoretic al emoțiilor pozitive ca parte a modelului 

PERMA și, de asemenea, de a oferi activități inovatoare și atrăgătoare pentru profesorii preșcolari, 

pentru a include modelul PERMA în activitățile lor de la clasă. 

Până la sfârșitul acestui modul, profesorii vor fi capabili să: 

● Înțeleagă importanța și beneficiile includerii modelului PERMA în educația preșcolară 

● Înțeleagă importanța și beneficiile emoțiilor pozitive 

● Introducă conceptele de recunoștință și optimism în activitățile de clasă 

● Exerseze activități concrete de emoții pozitive la clasă 

● Aplice instrumente pentru dezvoltarea emoțiilor pozitive la nivelul elevilor preșcolari 

● Aplice activități și strategii pentru a dezvolta emoțiile pozitive în clasă 

● Recunoască importanța sănătății emoționale pozitive și promovarea ei în rândul copiilor 

Modulul 3, ,,Emoțiile pozitive”, cuprinde lecțiile relevante care conțin trei sau patru activități relevante 

care vizează implicarea elevilor în practici interactive menite să cultive recunoștința și optimismul 

pentru un comportament pozitiv. Activitățile sunt concepute pentru a fi aplicate cu elevii preșcolari la 

clasă, dar pot fi adaptate și pentru medii informale. 

Structura activităților din Modulul 3 „Emoții pozitive” este următoarea: 

LECȚIA 1: Înțelegerea emoțiilor și sentimentelor pozitive 

Activitatea 1 - Imagine pentru emoții pozitive 

Activitatea 2 - Stația sentimentelor pozitive 

Activitatea 3 - Cutia sentimentelor 

Activitatea 4 - Coroana cu mulțumiri 

LECȚIA 2: Exprimând optimism și recunoștință 
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Activitate 1 - Inimi date din recunoștință 

Activitate 2 - Păstorul păianjen 

Activitate 3 - Teatru de păpuși 

LECȚIA 3: În căutarea optimismului și a recunoștinței 

Activitatea 1 - Jocul pantofilor 

Activitatea 2 -  Să vânăm recunoștință și optimism 

Activitatea 3 - Grădina recunoștinței 

 

La sfârșitul acestor lecții, elevii vor fi capabili să: 

● Identifice emoțiile și sentimentele pozitive 

● Descrie recunoştinţa şi optimismul 

● Înțeleagă și să aprecieze importanța optimismului și a recunoștinței 

● Își Imagineze și să se obișnuiască cu sentimentele personajelor ficționale 

● Își exprime sentimentele de optimism și recunoștință 

● Colaboreze unul cu celălalt și să se înțeleagă mai bine 

● Înțeleagă sentimentele 

● Aprecieze importanța optimismului și a recunoștinței 

Lista emoțiilor pozitive pe care oamenii le experimentează este aproape nesfârșită. Nu toate aceste 

cuvinte se referă la emoții așa cum le înțeleg oamenii de știință, dar sunt cuvintele cele mai des folosite 

de oameni pentru a-și descrie propriile emoții, ceea ce ne oferă o bază bună pentru emoțiile pozitive, 

așa cum sunt experimentate în mod obișnuit. Mai mult decât atât, emoția pozitivă este mai mult decât 

un indicator imediat al bunăstării, ea poate contribui și la dezvoltarea bunăstării în timp.   
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Lecția 1: Înțelegerea emoțiilor și a sentimentelor pozitive 

Prezentare generală a lecției: 

Această lecție include patru activități care îi ajută pe elevi să se dezvolte, să cunoască și să-și exprime 

emoțiile și sentimentele pozitive de optimism și recunoştinţă. În prima activitate, prin plasarea în 

clasă a unei imagini cu toate cuvintele care arată diferite emoții, elevii vor recunoaște că fiecare 

emoție are multe nuanțe, de la iritat la enervant, de la melancolic la furios sau trist. În cea de-a doua 

activitate, profesorul și elevii realizează o ramă de carton și, apoi, cu toții scriu pe bucăți de hârtie 

toate motivele pentru care se simt recunoscători. A treia activitate constă în așezarea unei cutii cu 

cărți lângă elevi. La sfârșitul zilei, unul dintre elevi va alege o carte pe care o va citi profesorul. În cea 

de-a patra activitate, intitulată Coroana cu mulțumiri, elevii sunt rugați să picteze cârligele și, odată 

uscate, să le așeze în jurul unei coroane de sârmă. La mijloc, trebuie să atașeze un desen cu cel mai 

fericit moment din viața lor. Profesorul le cere elevilor să spună un motiv pentru care sunt 

recunoscători, iar apoi profesorul va scrie motivele pe desen. 

Obiective  

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să: 

● Identifice emoțiile și sentimentele pozitive 

● Descrie recunoştinţa şi optimismul 

● Înțeleagă și să aprecieze importanța optimismului și a recunoștinței 

● Își imagineze și să se obișnuiască cu sentimentele personajelor ficționale 

Activitatea de 

„încălzire”. 

Profesorul îi întreabă pe elevi cum se simt și care este jucăria lor preferată. 

Profesorul îi încurajează să fie sinceri și să spună atât sentimentele pozitive 

pe care le simt, cât și pe cele negative. Profesorul le cere să se gândească 

la motivele care îi fac fericiți sau tristi și să exprime aceste sentimente 

despre jucăria lor preferată. 
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Activitatea 1: Imagine pentru emoții pozitive 

Cadrul de desfășurare În clasă, aranjare în cerc 

Materialele utilizate 

● O bucată de carton 

● Hârtie colorată 

● Culori 

● Lipici 

Strategiile pedagogice 

● Discuție de grup 

● Auto-reflexie 

Extinderea 

Curriculumului 

REZILIENȚA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR 

Modulul 3. Recunoștința și optimismul 

Durata 20’ 

Prezentarea 

activității 

(Durata: 5 minute) 

Profesorul le explică elevilor prima activitate: „Vom face împreună o poză 

a sentimentelor. Fiecare dintre voi a experimentat sentimente de bucurie 

și tristețe, furie și recunoștință, așteptare și regret, ați zâmbit sau ați plâns. 

Este important să știți sentimentele prin care trece o persoană”. 

Activitatea 

(Durata: 15 minute) 

Profesorul așează elevii în cerc. Fiecare dintre ei este rugat să numească 

un sentiment sau o experiență, fie pozitivă, fie negativă. Înainte ca 

profesorul să scrie ideile pe hârtie colorată, elevul este rugat să aleagă o 

culoare care cred că reprezintă cel mai bine sentimentul ales. Acest pas se 

repetă pentru fiecare elev. Dacă doi sau mai mulți elevi au același 

sentiment, profesorul le cere să se gândească la altul. Odată scrise toate 

sentimentele cunoscute de elevi, profesorul îi încurajează să lipească 

hârtiile colorate pe carton în clasă. La final, profesorul prinde cartonul de 

perete. 

Concluzii (Durata: 5 

minute) 

Printr-o discuție de grup, profesorul discută cu elevii despre importanța 

conștientizării sentimentelor trăite. Profesorul explică cât de important 

este să fie optimiști și mulțumiți de ceea ce au. Elevii sunt invitați să explice, 

pe scurt, de ce au ales sentimentul numit și cum au ajuns să-l cunoască. 
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Activitatea 2: Stația sentimentelor pozitive 

Cadrul de desfășurare În clasă, aranjare în cerc 

Materialele utilizate 

● Carton 
● Sfoară  
● Lipici 
● Foarfece 
● Bilete colorate 
● Cârlige 
● Lampă 

Strategiile pedagogice 

● Discuție de grup 
● Auto-reflexie 
● Lucrul în echipă 

Extinderea 

Curriculumului 

REZILIENȚA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR 

Modulul 3. Recunoștința și optimismul 

Durata 16’ 

Prezentarea 

activității 

(Durata: 3 minute) 

Profesorul le amintește elevilor despre sentimentele pozitive și negative 

prezentate în activitatea anterioară, subliniind importanța optimismului și 

a recunoștinței. Profesorul le cere elevilor să stea în cerc și să fie atenți la 

explicațiile pe care le va da. 

Activitatea 

(Durata: 10 minute) 

Profesorul îi invită pe elevi să construiască împreună un cadru din 

cartonașele pe care le au în clasă. După ce au tăiat cartonul astfel încât să 

poată construi și lipi cele patru laturi ale cadrului, profesorul le cere să 

lipească sfoara, într-o dezordine creativă. Profesorul pune, sub cadru, o 

masă cu o lampă. La lumina lămpii, profesorul le cere elevilor să numească 

numai sentimente pozitive și cuvinte care exprimă optimism și 

recunoștință, altele decât cele alese în activitatea anterioară. Profesorul 

notează ceea ce spun elevii, pe biletele colorate. La final, elevii prind 

biletele cu cârlige de sfoară. 

Concluzii 

(Durata: 3 minute) 

Profesorul le vorbește elevilor despre lucrurile simple pentru care să fie 

recunoscători și cât de important este să să bucure de fiecare dată când 

au ocazia. Elevii sunt încurajați să aprecieze gesturile mici și să le transmită 

mai departe. 
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Activitatea 3: Cutia sentimentelor 

Cadrul de desfășurare În clasă, aranjare în cerc 

Materialele utilizate 

● Carte 

● Bilete colorate 

● Culori 

Strategiile pedagogice 

● Discuție de grup 

● Auto-reflexie 

● Activitate de lectură 

Extinderea 

Curriculumului 

REZILIENȚA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR 

Modulul 3. Recunoștința și optimismul 

Durata 25’ 

Prezentarea 

activității 

(Durata: 5 minute) 

Profesorul le explică elevilor că și personajele din cărți au sentimente. Dar 

indiferent de ceea ce simt, ei devin optimiști și recunoscători. Profesorul 

le dă câteva exemple de povești pentru copii, pe care le găsesc în coșul de 

cărți din clasă: Belle sare în ajutor, Bucle aurii, O zi în zăpadă, Regatul de 

gheață etc. Profesorul le explică elevilor că, în fiecare zi, vor citi o poveste 

din coș. 

Activitatea 

(Durata: 15 minute) 

Profesorul scrie un număr pe biletele colorate pentru fiecare copil din 
clasă. El distribuie notele elevilor. Apoi ea/ea repetă acțiunea. Profesorul 
pune biletele pe masă și extrage unul. Elevului al cărui număr a fost extras 
i se cere să aleagă o poveste din coș. Profesorul ia cartea aleasă de elev și 
începe să citească povestea. Elevii ascultă povestea în tăcere. La final, 
profesorul pune elevilor următoarele întrebări, la care ei dau răspunsuri 
scurte: 
- Cum credeți că s-a simțit personajul la începutul poveștii? 
- Cum credeți că s-a simțit personajul la sfârșitul poveștii? 
- A reușit personajul să se simtă optimist și mulțumit? De ce? 

Concluzii 

(Durata: 5 minute) 

Profesorul inițiază o discuție cu elevii despre sentimentele personajelor și 

despre factorii care au determinat acele sentimente. Profesorul 

evidențiază sentimentele pozitive și le arată elevilor că cele câteva 

sentimente negative ajung să se transforme în optimism și recunoștință. 
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Activitate 4: Coroana cu mulțumiri 

Cadrul de desfășurare În clasă, aranjare în cerc 

Materialele utilizate 

● Carton 

● Lipici 

● Cârlige 

● Culori 

Strategiile pedagogice 
● Discuție de grup 

● Auto-reflexie 

● Activitate practică 

 Extinderea 

Curriculumului 

REZILIENȚA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR 

 

Modulul 3. Recunoștința și optimismul 

Durata 25’ 

Prezentarea 

activității 

(Durata: 5 minute) 

Profesorul începe să vorbească elevilor despre cea mai fericită amintire a 

copilăriei sale. El le cere elevilor să se gândească la un moment care i-a 

făcut extrem de fericiți și la motivele pentru care s-au simțit recunoscători. 

Activitatea 

(Durata: 15 minute) 

Profesorul distribuie câte un cartonaș și culori fiecărui elev. Ea le cere 

copiilor să deseneze și să coloreze momentul care i-a făcut fericiți și de 

care își amintesc cel mai bine. După ce elevii au terminat de desenat, 

profesorul explică următorul pas: fiecare elev este rugat să-și ia propriul 

set de cârlige adus de acasă și, pe o a doua bucată de carton, sunt ajutați 

de profesor să lipească cârligele în formă de inimă. Odată creată inima, 

elevii vor lipi, în interiorul acesteia, desenul realizat anterior. Profesorul le 

cere elevilor să definească, într-un cuvânt, cum i-a făcut să se simtă 

amintirea. Profesorul scrie cuvântul pe desen. 

Concluzii 

(Durata: 5 minute) 

La sfârșitul activității, profesorul îi întreabă pe elevi de ce au ales acea 

amintire și de ce o consideră a fi cea mai frumoasă. Profesorul le explică 

elevilor importanța sentimentelor pozitive și exprimarea bucuriei și a 

recunoștinței. 

Materiale pentru 

temă 

Elevii sunt rugați să vorbească cu părinții despre optimism și recunoștință 

și să explice lucrurile care îi fac fericiți și recunoscători. Elevii pot recrea 

acasă cele patru activități desfășurate la școală. 

Metodologia de 

evaluare 

În timpul implementării activităților, profesorul observă și scrie notițe cu 

privire la: 
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− cât de bine a înțeles fiecare elev noțiunea de optimism și 

recunoștință 

− cât de bine a reușit fiecare elev să lucreze în echipă și să 

coopereze unul cu celălalt 

− cât de bine își exprimă sentimentele și cât de conștienți sunt de 

ele 
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Lecția 2: Exprimând optimism și recunoștință 

Prezentare generală a lecției: 

Această lecție include trei activități care urmăresc să exprime optimismul și recunoștința față de 

ceilalți. Prima activitate îi învață pe elevi să dăruiască, dar și importanța gesturilor mici și frumoase. 

A doua activitate se bazează pe cunoașterea persoanei de lângă ei și pe înțelegerea sentimentelor. 

Activitatea numărul trei dezvoltă gândirea critică și creativă a elevilor și îi face să ia parte la 

construirea unei povești bazate pe optimism și recunoștință. 

Obiective 

La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să: 

● Exprime sentimente de optimism și recunoștință 

● Colaboreze unul cu celălalt și să se înțeleagă mai bine 

● Înțeleagă sentimentele de optimism și recunoștință 

● Aprecieze importanța optimismului și a recunoștinței 

Activitatea de 

„încălzire”. 

Profesorul îi întreabă pe elevi dacă sunt fericiți când primesc cadouri sau 

când se joacă cu colegii de clasă. După ce a primit răspunsurile lor scurte, 

profesorul le spune o scurtă poveste despre cât de important este să-și 

arate recunoștința față de oamenii la care țin și despre cât de important  

este să înțeleagă cum se simte persoana de lângă ei. 
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Activitate 1: Inimi date din recunoștință 

Cadrul de desfășurare În clasă,  aranjare în cerc 

Materialele utilizate 

● Pietre de dimensiuni medii 

● Culori 

● Bol cu apă 

● Prosoape de hârtie 

Strategiile pedagogice 

● Discuție de grup 

● Auto-reflexie 

● Activități practice 

Extinderea 

Curriculumului 

REZILIENȚA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR 

Modulul 3. Recunoștința și optimismul 

Durata 23’ 

Prezentarea 

activității 

(Durata: 5 minute) 

Profesorul le explică elevilor că vor face o activitate practică pentru a-și 

arăta recunoștința față de familie. Profesorul le vorbește și despre modul 

în care astfel de gesturi practice ar trebui să fie însoțite de cuvinte, pe care 

să le spună celor apropiați și care să arate dragostea pe care le-o poartă. 

Activitatea 

(Durata: 15 minute) 

Profesorul oferă fiecărui elev câte o piatră și îi cere să o spele în vasul cu 

apă, apoi să o ștergă cu un prosop de hârtie. Profesorul le cere elevilor să 

aleagă un creion colorat, să deseneze o inimă pe piatră și să o coloreze. 

După ce elevii termină această parte a activității, profesorul le cere să 

numească persoana din familie căreia doresc să-i dea inimioarele colorate 

și motivul pentru care l-au ales. Profesorul ascultă răspunsurile elevilor. 

Concluzii (Durata: 3 

minute) 

Profesorul îi felicită pe elevi pentru inimile colorate și pentru răspunsurile 

oferite. La rândul său, profesorul le vorbește despre persoana din familie 

pe care o apreciază cel mai mult și căreia i-ar dărui inima colorată. 

Profesorul le reamintește elevilor să nu uite ofere inima și să-și exprime 

recunoștința în cuvinte. 
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Activitatea 2: Păstorul păianjen 

Cadrul de desfășurare În clasă, așezare în cerc 

Materialele utilizate ● Minge de lână 

Strategiile pedagogice 

● Discuție de grup 

● Lucrul în echipă 

Extinderea 

Curriculumului 

REZILIENȚA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR 

Modulul 3. Recunoștința și optimismul 

Durata 20’ 

Prezentarea 

activității 

(Durata: 5 minute) 

Profesorul le vorbește elevilor despre legăturile care se pot face între două 

persoane și despre câte avantaje au dacă îi cunosc pe cei de lângă ei. 

Profesorul le prezenta pe scurt jocul pe care îl vor juca împreună, 

arătându-le mingea de lână. 

Activitatea 

(Durata: 10 minute) 

Profesorul începe, ia mingea, spune numele elevului și o caracteristică a 

lui care îl definește, de exemplu „Mă numesc Ana și îmi place să desenez”. 

Apoi profesorul ia o bucată de sfoară și îi dă mingea unui elev la 

întâmplare, ca să poată face la fel, și așa mai departe. La finalul tuturor 

prezentărilor se va forma o rețea între toți elevii, care reprezintă uniunea 

dintre ei. 

Concluzii 

(Durata: 5 minute) 

La sfârșitul activității, profesorul și elevii discută despre caracteristicile 

care îi definesc, încercând să găsească un punct comun între elevii. 

Profesorul explică, de asemenea, că nu este nicio problemă în a fi diferit 

sau a avea alte caracteristici în comparație cu ceilalți. Elevii sunt încurajați 

să se concentreze asupra sentimentelor de optimism, fericire și 

recunoștință. 
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Activitatea 3: Teatru de păpuși 

Cadrul de desfășurare În clasă, așezare îmn cerc 

Materialele utilizate 
● 3 păpuși 

● Tabel 

●  Bucată de pânză 

Strategiile pedagogice 
● Auto-reflexie 

● Activitate practică 

Extinderea 

Curriculumului 

REZILIENȚA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR 

Modulul 3. Recunoștința și optimismul 

Durata 30’ 

Prezentarea 

activității 

(Durata: 5 minute) 

Profesorul le amintește elevilor despre vizita pe care au făcut-o împreună 

la teatrul de păpuși și despre ultimul film pe care l-au văzut împreună. 

După ce a observat entuziasmul elevilor, profesorul explică activitatea pe 

care o vor desfășura, numită Teatru de păpuși. 

Activitatea 

(Durata: 15 minute) 

 Profesorul va selecta trei marionete sau păpuși care să reprezinte 

următoarele personaje: un elev de aceeași vârstă cu elevii din clasă, un 

profesor și un narator. 

Profesorul alege un participant care să-și asume rolul personajului copil. El 

poate da marionetei / păpușii un nume, inclusiv al lui. Revedeți premisa de 

bază pentru spectacol: De ce se simte păpușa recunoscătoare? Ce o face 

să se simtă mereu optimistă? 

Profesorul își va asuma atât rolul profesorului, cât și al naratorului, 

folosind marionetele/păpușile corespunzătoare. Profesorul trebuie să 

servească drept model pentru această activitate. Profesorul poate 

reprezenta modul în care un profesor i-ar putea ajuta pe elevi să fie 

optimiști și recunoscători. 

Concluzii 

(Durata: 10 minute) 

Profesorul inițiază o discuție care implică toți elevii. Profesorul le cere să 

răspundă la următoarele întrebări: 

1.  Care a fost problema? 

2. Cum credeți că s-a simțit personajul? 

3. Cum l-a ajutat profesorul pe elev să vorbească despre ceea ce îl 

deranjează? 
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4. Cum l-a îndrumat profesorul pe personaj să-și schimbe gândirea 

despre problemă? 

5. De ce lucrurile nu sunt întotdeauna atât de rele pe cât par? 

 De asemenea, profesorul le cere elevilor să aprecieze sentimentele 

pozitive evidențiate de jocul lor și să se gândească la alte piese de 

teatru/desene animate în care au recunoscut aceleași sentimente. 

Materiale pentru 

temă 

Elevii sunt rugați să vorbească cu părinții despre activitățile lor de la 

grădiniță și sunt încurajați să le recreeze acasă. 

Metodologia de 

evaluare 

În timpul implementării activităților, profesorul observă și scrie notițe cu 

privire la: 

− Cât de bine a înțeles elevul noțiunea de optimism și recunoștință 

− Cât de bine înțeleg ei sentimentele colegului lor 

− Cât de bine reacționează la gesturile de recunoștință 
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Lecția 3:  În căutarea optimismului și a recunoștinței 

Prezentare generală a lecției: 

Lecția este formată din trei activități. În prima activitate, elevii își pot exercita capacitatea de a se 

pune în locul celorlalți, de a fi optimiști și recunoscători. Constă în așezarea tuturor elevilor într-un 

cerc și a-i pune să se așeze pe pantofii celui din dreapta lor. În acest fel, profesorul simbolizează 

expresia „pune-te în pielea celuilalt”. A doua activitate îi pune pe elevi în misiunea de a surprinde 

fotografii cu lucrurile lor preferate acasă și în curte. Vor descoperi că nu trebuie să meargă departe 

pentru a descoperi obiecte care le aduc bucurie și fericire. Ultima activitate, intitulată Grădina 

recunoștinței, îi încurajează pe elevi să se pună în pielea celuilalt, astfel încât să dezvolte empatie și 

simțul recunoștinței. Această activitate este un exercițiu bun de urmat pentru a crea arbori ai 

recunoștinței Trecerea prin mai multe emoții negative poate fi o oportunitate de învățare distractivă 

și interactivă pentru elevi, cu scopul de a înțelege mai bine optimismul și recunoștința. 

Obiective 

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să: 

● Identifice emoțiile și sentimentele pozitive 

● Descrie optimismul și recunoștința 

● Înțeleagă și să aprecieze importanța optimismului și a recunoștinței 

● Își imagineze și să se obișnuiască cu sentimentele personajelor ficționale 

Activitatea de 

„încălzire”. 

Profesorul le cere elevilor să spună ce înseamnă natura pentru ei și ce le 

place cel mai mult să facă în natură. După ce a primit răspunsurile elevilor, 

profesorul le explică faptul că fiecare persoană are sentimente diferite față 

de natură, așa că este important să înțeleagă și să accepte cum se simte 

colegul de lângă ei. Profesorul oferă câteva exemple concrete din viața 

reală. 
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Activitatea 1: Jocul pantofilor 

Cadrul de desfășurare În clasă, așezare în cerc 

Materialele utilizate ● Perechi de papuci pentru fiecare copil din clasa 

Strategiile pedagogice 

● Auto-reflexie 

● Discuție de grup 

Extinderea 

Curriculumului 

REZILIENȚA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR 

Modulul 3. Recunoștința și optimismul 

Durata 21’ 

Prezentarea 

activității 

(Durata: 5 minute) 

Profesorul inițiază o discuție cu elevii și îi întreabă dacă și-au imaginat 

vreodată pentru ce sunt recunoscători colegii lor și lucrurile care le aduc 

optimism. Elevii răspund scurt, „da” sau „nu”, iar profesorul anunță titlul 

celei de-a patra activitate. 

Activitatea 

(Durata: 15 minute) 

Profesorul le cere elevilor să-și aducă papucii și să stea în cerc. Profesorul 

îi cere fiecărui elev să se pună în pielea unui coleg de clasă, să gândească 

ca acea persoană, să simtă ceea ce simte acea persoană. Profesorul le va 

da un exemplu de altă situație, cum ar fi: dimineața, când toată lumea se 

pregătește să plece de acasă și e pe fugă să ajungă la timp la grădiniță, 

pentru ce au fost recunoscători și optimiști. Activitatea se reia pentru 

fiecare elev al clasei, astfel incat toti să se puna in papucii celuilalt. 

Concluzii (Durata: 5 

minute) 

Profesorul le cere elevilor să explice cum s-au simțit atunci când s-au pus 

în locul altcuiva. Profesorul le cere de asemenea să explice dacă au trecut 

la un moment dat prin aceleași stări și sentimente. 
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Activitatea 2: Să vânăm recunoștință și optimism 

Cadru de desfășurare În clasă, așezare în cerc 

Materialele utilizate 

● Computer 

● Cameră foto 

● Imprimantă 

● Hârtie 

Strategiile pedagogice 

● Discuție de grup 

● Auto-reflexie 

● Activitate practică 

Extinderea 

Curriculumului 

REZILIENȚA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR 

Moduul 3. Recunoștința și optimismul 

Durata 20’ 

Prezentarea 

activității 

(Durata: 5 minute) 

Profesorul îi întreabă pe elevi când s-au oprit ultima dată pentru a privi o 

floare, a mirosi o floare sau a mângâia un animal. Elevii dau răspunsuri 

scurte la întrebarea profesorului. Profesorul explică modul în care 

activitatea pe care o vor întreprinde împreună îi va face să înțeleagă 

importanța micilor gesturi de recunoștință și optimism. 

Activitatea 

(Durata: 15 minute) 

Profesorul le spune elevilor, pe scurt, în ce constă prima activitate. 

Profesorul alege la întâmplare un elev. Profesorul îi dă elevului aparatul 

foto și îi explică pe ce buton să apese pentru a face poza. După aceea, 

profesorul îi cere elevului să se gândească la un obiect/persoană din 

cameră care îl face să aibă sentimente pozitive și să-i facă o fotografie. 

Activitatea este reluată pentru fiecare elev din clasă. La sfârșitul activității, 

profesorul descarcă imaginile pe computerul clasei și le imprimă. 

Profesorul și elevii creează un album cu toate fotografiile tipărite. 

Concluzii 

(Durata: 5 minute) 

Profesorul le explică elevilor cum lucrurile mărunte care sunt chiar lângă 

ei le pot aduce o bucurie imensă și îi pot face fericiți fără neapărat să-și 

dea seama. Profesorul îi încurajează să admire natura în fiecare zi, să se 

joace cât mai mult și să mulțumească. 
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Activitatea 3:  Grădina recunoștinței 

Cadrul de desfășurare În clasă, așezare în cerc 

Materialele utilizate ●  Arborele recunoștinței din carton 

Strategiile  

pedagogice 

● Discuție de grup 

● Lucrul în echipă 

Extinderea 

Curriculumului 

REZILIENȚA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR 

Modulul 3. Recunoștința și optimismul 

Durata 30’ 

Prezentarea 

activității 

(Durata: 5 minute) 

Profesorul îi întreabă pe elevi dacă iubesc natura și de ce. După ce 

primește răspunsurile lor scurte, profesorul le vorbește despre beneficiile 

naturii, despre bunăstarea pe care ea o oferă și despre sentimentele de 

recunoștință și optimism pe care le poți câștiga dacă petrec timp în natură. 

Profesorul le spune elevilor că se vor juca împreună Grădina recunoștinței. 

Activitatea 

(Durata:  20 minute) 

Profesorul le explică elevilor etapele acestui joc: 1. Începeți Călătoria; 2. 
Pădurea Frumoșilor; 3. Mlaștina Tristă; 4. Muntele Nebun; 5. Grădina 
recunoștinței. Profesorul și elevii încep jocul. 

1.   Începeți Călătoria: Profesorul se ridică în fața grupului, cu 
Arborele Mulțumirii/Recunoștinței la vedere. Profesorul 
explică că toți pleacă într-o excursie la Grădina recunoștinței, 
dar pentru a ajunge acolo trebuie să treacă prin trei locuri 
periculoase. 

2.  Pădurea Frumoșilor: Prima oprire este Pădurea Frumoșilor. În 
Pădurea Frumoșilor bate mult vânt, așa că profesorul imită să 
fie azvârlit de vânt, întorcându-se înainte și înapoi de parcă ar 
încerca să lupte cu el.  Singura modalitate de a părăsi Pădurea 
Frumoșilor este să te simți din nou fericit, așa că profesorul le 
cere elevilorsă strige lucruri pentru care sunt recunoscători 
(folosind Arborele Recunoștinței ca îndemn). După ce au 
numit câteva lucruri, profesorul imită o mare ușurare, cu un 
zâmbet larg. 

3.   Mlaștina Tristă: Chiar dincolo de Pădurea Frumoșilor se află 
Mlaștina Tristă! Profesorul se cocoșează din nou, își 
balansează brațele în jos și merge (pe loc) în pași mari și grei, 
de parcă ar merge prin noroi sau apă. Din nou, profesorul îi 
pune pe elevi să strige lucruri pentru care sunt recunoscători, 
astfel încât toți să poată părăsi Mlaștina Tristă.  
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4. Muntele Nebun: Dincolo de Mlaștina Tristă este Muntele 
Nebun. Profesorul trebuie imitat în timp ce el/ea se preface că 
urcă muntele cu mare efort, făcând fețe furioase. Din nou, 
elevii ar trebui să strige lucruri pentru care sunt recunoscători, 
astfel încât să se poată simți din nou fericiți. 

5.  Grădina Recunoscătoare: În sfârșit, profesorul și elevii au 
ajuns la Grădina recunoștinței! Ce treabă bună au făcut! 
Pentru a sărbători, toată lumea poate face un Hop Fericit! 

Concluzii 

(Durata: 5 minute) 

La sfârșitul activității, profesorul le explică elevilor că indiferent de câte 

obstacole întâmpină în viață, ei trebuie să rămână optimiști și să fie 

recunoscători pentru lucrurile frumoase care li se întâmplă. 

Materiale pentru 

temă 

Elevii sunt rugați să vorbească cu părinții despre optimism și recunoștință 

și să explice lucrurile care îi fac fericiți și recunoscători. Elevii pot recrea 

acasă cele trei activități desfășurate la școală. 

Metodologia de 

evaluare 

În timpul implementării activităților, profesorul observă și scrie notițe cu 

privire la: 

− cât de bine au înțeles că fericirea înseamnă recunoștință și 

optimism 

− cât de bine a reușit fiecare elev să lucreze în echipă și să 

coopereze unul cu celălalt 

− cât de bine au înțeles beneficiile emoțiilor pozitive 
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