
ROLUL 
EMOȚIILOR 
ÎN VIAȚA 
NOASTRĂ 



ACTIVITATEA VIZEAZĂ: 
 Recunoașterea tipurilor de emoții; 
 Exprimarea emoțională prin oferirea 

unor exemple personale; 

 Explorarea propriilor reacţii fiziologice 

și comportamentale care însoțesc 

anumite emoţii; 
 Conștientizarea rolului pe care 

emoțiile le au în viața noastră; 

 Analizarea super-puterilor care ajută 

la gestionarea emoțiilor; 
 Respectarea normelor de comunicare, 

confidenţialitate și respect; 



Dacă ai găsi o lampă magică și un duh care să 
îți împlinească 3 dorințe, care ar fi acelea? 



Dacă ai putea să mergi oriunde în lume, unde ai 
alege să călătorești? 



Dacă ai putea să fi, timp de o zi, un personaj fictiv, ce 
personaj ai alege? 



EVANTAIUL EMOȚIILOR 

 

 

 NOTAȚI PE UN 

EVANTAI 
EMOȚIILE PE 

CARE LE 
CUNOAȘTEȚI 



CE SUNT EMOȚIILE? 



Emoțiile sunt semnalele 

pe care le primim de la 
corpul nostru în diverse 

situații. 











ONLINE DESPRE EMOȚII 
 

 

POVESTE DESPRE SENTIMENTE 

https://www.youtube.com/watch?v=0k

P3_gTBSik 

 

ÎNTORS PE DOS 

https://www.youtube.com/watch?v=54

RdrstUS_M&ab_channel=FilmSiChannel 

 

QUIZ DESPRE EMOȚII 

https://view.genial.ly/5fa516599bff5f0ce
e6cdccd/game-emotii 
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CE  POȚI SĂ FACI CÂND 
EXPERIMENTEZI EMOȚII 

NEGATIVE? 

 Respiră profund. Fii atent la 
inspirație și la expirație. 

 Numără până când simți că se 

diminuează starea negativă. 

 Ieși afară și plimbă-te. 

 Plângi ca să te descarci. 

 Vorbește cu cineva de încredere 
despre ce simți. 

 Ascultă muzică. 

 Desenează ce simți sau desenează 
orice altceva. 

 Scrie despre ce simți. 



EXPLORAREA  

SUPER-PUTERILOR 

 Înțelepciune  
 Bun simț  
 Curiozitate 

  Intelingență 
 Empatie  
 Abilități 

artistice  
 Iubire 

 Entuziasm  
 Onestitate  
 Cooperare  
 Iertare 
 Modestie 

 Flexibilitate 

 

 Curaj  
 Umor  
 Răbdare 
 Recunoștință 
 Plăcerea de a 

învăța  
 Autocontrol 
 Perseverență 
 Ambiție  
 Disciplină  
 Încredere în 

sine 
 Optimism  
 Creativitate 

Asertivitate  
 Simțul dreptății 
 Sport  
 Independență 

 



Reflecţii asupra activităţii 
 

 
Am aflat / învăţat că               

Lucrurile la care am nevoie să mă mai gândesc sunt     

Vreau să cunosc mai multe despre     

Pentru lecţiile viitoare aş schimba                          

La lecţia următoare sper să      

Vreau să propun să    



EMOȚIA ȘI ... 
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Material realizat 
de prof. consilier 

școlar 
CONSTANTINESCU 

CORNELIA 


