
 
 

 
 

PROFESOR: Ioana Butoi 

CLASA: a II-a  

DISCIPLINA: Dezvoltare personală 
UNITATEA TEMATICĂ: Despre mine, despre tine, despre noi (sănătatea) 

SUBIECTUL LECŢIEI: Trăire şi manifestare emoţională/Emoţii de bază: bucurie, tristeţe, frică, furie, dezgust 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL ACTIVITĂŢII:  consolidare 

DISCIPLINE INTEGRATE:                  Comunicare în limba română 

Matematică şi explorarea  mediului 
Arte vizuale şi abilitați practice 

Muzică şi mişcare 

SCOP : Stimularea copiilor în vederea exprimării emoţionale deschise, autentice, spontane şi descoperirea abilităţilor 

empatice 
 
COMPETENŢE SPECIFICE: 

Dezvoltare personală: 

  2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate 
  2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă 

  2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi 

 

Comunicare în limba română: 
  1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute  

  2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare 

  2.4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes şi încredere în sine 

 

Matematică şi explorarea mediului:  
  3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social 

 

Muzică şi mişcare:  

  3.1. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical 
 

Arte vizuale şi abilităţi practice:   

 2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, 

muzicală, verbală,kinestezică 

 
 

 



 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

a) cognitive: -  
O1: - să identifice propriile emoţii produse de mesajul transmis; 

O2: - să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale; 
O3: - să verbalizeze ideile, gândurile faţă de unele situaţii de viaţă întâlnite; 

O4: - să aplice tehnici art-creative prin care să se exprime diferite stări emoţionale; 

b) afective:- să prezinte interes pentru activitate şi dorinţă de afirmare;   

                - să participe activ la jocuri 

c) motrice:  - să execute mişcări sugerate de imagini, texte sau sarcini cerute de învăţătoare. 
STRATEGIA DIDACTICĂ: 

1. RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, observaţia, expunerea,  explicaţia, jocul de rol, povestirea cu predicții, 

exprimarea corporală, tehnici expresiv-creative, autoanaliza. 

2. RESURSE MATERIALE: laptop, imagini etichete cu denumirea emoțiilor, film, coli flipchart, fișe de lucru, markere colorate, benzi cu 
emoticoane, zaruri cu emoticoane, joben cu biletele,  

3. RESURSE TEMPORALE: 35 minute activitate+10 minute activităţi în completare 

4. RESURSE UMANE: 28 elevi      
5.  FORME DE ORGANIZARE: individual, pe grupe,  frontal. 

     6. FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluarea reciprocă, 

aprecieri verbale 

    
    7. BIBLIOGRAFICE: 

☺Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 

☺Băban Adriana, ,,Consiliere educaţională”, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2003 

☺Bre be n S i l vi a ,  , , Jocur i  pentru d ezvo l tarea inte l igenţe i  emoţ ionale  la vârsta preşco lară ş i  şco lară mică” ,  Ed. 
Reprograph, Craiova, 2010 

http://clasamea.eu/clasa-a-doua/ 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 
Nr. 

crt 

 
Etapele 

lecţiei 

Competenţe 
specifice  

disciplinelor 

integrate 

 
Conţinuturi / Activităţi integrate 

 
Strategia 

didactică 

 
Forme de 

evaluare 

1. Moment 

organizatoric 
 Se amenajează spaţiul clasei într-o manieră optimă desfăşurării 

activităţilor propuse. 

 Observarea 

sistematică 

2. Captarea 
atenției 
10 min 

MEM 
3.2 

CLR 
2.2 
DP 

2.1 

Elevii vor urmari cateva secvente din filmul de desene animate 
„Intors pe dos”, in care apar personaje reprezentand emotiile de 

baza.Se poarta o scurta conversatie pe baza filmului: 
- Cum ne nastem? (bucurosi, fericiti) 
-Care sunt emotiile de baza? (Bucuria, Tristetea, Frica, 

Dezgustul,Furia) 
-Ce ati vazut ca se intampla cu emotiile de baza? (se transforma in 

amintiri) 
 De ce anume sunt legate amintirile? (de familie, de scoala, de 
sporturile pe care le practicam) 

a.metode:conversaţia, 
b.mijloace didactice: 

videoproiector, 
ecran,film, 
c.forme de 

organizare: frontal 

Observarea 
sistematică 

Aprecieri 
verbale 

3.  Enunţarea 

subiectului 
şi a 

obiectivelor 
lecţiei 

 Copiii sunt anunţaţi că astazi vom trai emotii de primavara, vom reusi 

sa le recunoastem, sa le exprimăm și să le controlam utilizând  
anumite tehnici. Se scrie titlul lecției la tablă.  

a.metode: explicaţia 

c.forme de 

organizare. frontal 

 

4. Dirijarea 
învăţării 

CLR 

3.2. 
MEM 
4.2. 

DP 
2.1.,3.2. 

 

a) „Borcanul cu emotii” 

Printre emotiile descoperite sunt și cele pe care le-ați trăit zi de zi și 
le-ați marcat prin colorare , timp de o luna. Sa privim cum arată 
borcanele cu emotii! Ce emotii predomina? Ati avut si zile proaste, 

când v-ati simtit speriați sau furioși? Din ce cauza? Ati simtit ca 
emotia negativa v-a marcat pentru toata ziua? Cum ati reusit sa va 

controlati furia atât în clasă cât și în situațiile de acasă? 
 b)  Studiu de caz  
Ca să răspundeți la această întrebare, mai întâi ar trebui să recunoasteți 

ce vă înfurie cel mai tare, sa scrieti problema practica și pe o scală de 
la 1 la 10, colorați cât de tare vă înfuriați, termometrul emoțiilor. 

Biletelele vor fi inchise intr-un borcan si scoase afara din clasa.  
Furia pornește totdeauna de la o problemă practică, de exemplu: când 
am deschis stiloul, mi-am pătat caietul. Cum rezolv problema 

practică? Dacă mă înfurii o transform într-o problemă emoțională, 
care nu este soluția pe care o caut. 

a.metode: elemente de 

problematizare, 
reflecţia personală, 
conversaţia euristică 

b.mijloace didactice: 
coală flipchart, fisa cu 

borcanele cu emotii, 
postituri tip frunze/ 
flori,    

fisa cu articolul „Cum 
ne controlam 

emotiile?”, fisa de 
lucru pe grupe, 
joben cu biletele, 

diplme Comper  
c.forme de 

Observarea 

sistematică 
 
 

 
 

 
 

Aprecieri 

verbale 



1. Controlez focul care se aprinde, fără a trece de 3! (Nu-mi vărs 
focul pe stilou) 

2. „E groaznic”, „e catastrofal” se înlocuieşte cu „se poate şi mai 

rău, hai să văd ce se poate face”. 
3. E neplăcut, dar pot suporta! 

4. Soluții: cer ajutorul învățătoarei, folosesc sugativa, folosesc un 
șervețel, folosesc picul, etc. 

c) Articolul ”Pastile pentru furie” 

-Elevii citesc articolul și-l comentează. 
Cântatul este o modalitate de a alunga suparare si de a ne înveseli. 

Haideti sa cantam acum un cantecel potrivit( Primavara)” 
Nu-i asa ca ne simtim mai veseli, mai bucurosi? 

d) Joc „Jobenul emotiilor” 

Deseori v-ați recunoscut colegii când au fost supărați sau veseli. 
Haideti să identificăm emoțiile pe care le vor interpreta colegii voștri.  

-Pe catedra se afla un joben cu surprize. Va alegeti câte  un 
reprezentant din fiecare grupa, care sa fie si un bun actor , iar acesta 

va extrage o surpriză. Va citi in gând, apoi va interpreta emoția scrisă 
pe biletel, iar voi o veți ghici. 
Un copil ceva mai mare/M-a lovit; mă doare tare/Îl privesc 

neputincios,/Și simt că sunt…..furios 
”Când apa mi s-a vărsat/Peste planșa ce-am lucrat/ Nu m-am mai 
simțit artist…/ Ci am fost un pic cam…..trist. 

”Un creion am rătăcit,/Un coleg mi l-a găsit, /Eu i-am mulțumit 
frumos/Și-am fost tare…bucuros. 

Când eu mă apuc de citit/Sunt atât de ispitit/de plăcerea de-a 
afla/Multe întâmplări din ea. 
După uță furișat/Mihai m-a așteptat/și când tare a țipat/M-am simțit 

rău speriat. 
Când la munte am plecat/Tare am fost fascinat/De peisajul 

minunat/Pe care l-am admirat. 
Când la mine s-a strâmbat/ Am rămas cam dezgustat/ Și spatele i-am 
arătat. 

 

f) Joc „Cum sunt?” 

Dacă v-ați deprins foarte bine cu emoțiile, trebuie să știm că ele se 
datorează modului nostru de a fi. Pe banca fiecarei grupe aveti mai 
multe emoticoane. Cum sunteti cand traiti emotii negative? 

(egoisti,................) Tragem concluzia că n-ar trebui să fim: leneși, 
egoiști, ... 

Elevii descopera emoticonul pe care scrie ”mandru”. Cand v-ati 
simtit mandri? Aceasta emotie poate sa fie buna atunci cand are 

organizare: pe grupe, 
individual 



acoperire in fapte. Pe bancă aveți diplomele de care sunteti mandri 
pentru ca ati muncit pentru ele. Dar aceasta emotie poate sa fie si rea, 
atunci cand nu are acoperire in fapte: mama v-a facut tema, sau cand 

ati obtinut un calificativ fb si ati facut in necaz celor care nu au luat la 
fel ca voi. 

O alta emotie de pe emoticoane este placerea. Dati exemple de situatii 
cand placerea este o emotie pozitiva: ( gust o bucatica de ciocolata, 
interpretez un cantec, citesc o carte....) Cand ea este in exces, ea se 

diminueaza sau dispare. 
f) Joc „Compune un emoticon!” 

 Jocul constă în asocierea corectă a expresiei exprimate de ochi cu cea 
exprimată de gurițe. Copiii observă că în expresia facială specifică 
unei emoții există conordanță între toate elementele (un zâmbet larg 

nu poate fi asociat cu o privire încruntată). 

 g) Joc “Spune/arată ce emoţii trăiesc personajele, în funcție de 

imaginea de pe zar” 

Se citesc fragmente din texte literare şi după conţinutul şi intonaţia lecturii, 
copiii vor deduce emoţiile diferite ale personajelor şi le vor alege pe acelea 
care se potrivesc emoticonului de pe zar. 
a) “ – Ia fata asta şi du-o în adâncul pădurii, că nu rabd s-o mai văd în faţa 
ochilor! Omoar-o!” (furie); 
b) “ Biata copilă rămăsese singură-singurică în pădurea cea nesfârşită şi era 
atât de înfricoşată, că privea la mulţimea frunzelor de pe copaci, ca şi când 
de acolo ar fi putut să se ivească vreo primejdie şi nu ştia în ce chip şi-ar 
putea găsi scăparea.” (frică); 
c) “ Piticii îndreptară spre Albă ca Zăpada lumina celor şapte lumânărele şi 
rămaseră s-o privească. 
– Doamne, Dumnezeule, apucară ei să strige, tare frumoasă mai e copila 
asta. Şi atât de bucuroşi erau, că nu se îndurară s-o trezească.” (încântarea, 
curiozitate); 
d)“ Domniţa deschise ochii şi era din nou vie. 
– Vai, Doamne, unde mă aflu? strigă ea nedumerită. 
Cu ochii râzând de bucurie, feciorul de împărat se apropie de dânsa şi îi 
spuse: 
– Cu mine eşti! Cu mine…!” (mirare, bucurie) 
e) “Zebrele cu dungi au poreclit-o zebra cu pistrui. Ea era tristă, umbla cu 
capul plecat și fugea de celelalte.”(rușine) 

5. Obtinerea 

performantei 

CLR 

3.2. 
MEM 

Mai departe vă voi citi o lectură despre un iepuraș care s-a simțit și el 

mândru ca și voi la un moment dat.  „Cum s-a simtit iepurasul 

Urechila?”. 

a.metode: conversaţia 

povestirea, jocul 
didactic, reflecţia 

 



4.2. 
DP 

2.1.,3.2. 

 

Un membru de la fiecare grupa vine si isi alege un bilet pe care este 
scrisă o emoție. Intreaga grupa se va numi Bucuria, sau Frica, sau 
Tristetea... Vă voi citi povestea si când auziti cuvantul care denumeste 

numele grupei voastre vă ridicati in picioare. 
      Într-o zi iepuraşul Urechilă s-a trezit de dimineaţă după ce a visat 

ceva frumos.Se simtea tare bucuros!   
Îi era foarte foame şi i-a cerut mamei sale un morcov. Mama sa i-a dat 
un morcov şi  el l-a mâncat cu mare plăcere. Iepuraşul a întrebat-o pe 

mama lui dacă poate să iasă la joacă şi ea i-a spus că mai întâi  trebuie 
să îşi facă patul. L-a cuprins atunci tristetea. După ce şi-a făcut patul, 

Urechilă a ieşit afară din casă. Acolo s-a întâlnit cu prietenii lui, alţi 
iepuraşi mai mici de care era tare mândru . Ce mult s-au bucurat 

iepurașii vazându-l! Au început să construiască un castel de nisip, 

dar un iepuraș neatent i l-a dărâmat din greşeală. Urechila s-a infuriat 

pe moment.  Muncise asa de mult pentru el!!!Iepurașul şi-a cerut 

scuze şi cei doi s-au împăcat şi au decis să construiască împreună un 
alt castel. Furia deja se risipise si satisfacția îi luase locul. 
            In timp ce se jucau se auzi un urlet ascutit. Daca era lupul 

despre care ii povestise mama intr-o seara? Frica i-a cuprins pe 
neasteptate. 

              Noroc că mama lui tocmai venea sa il cheme acasa. Frica a 
dispărut ca prin farmec. Pe drum ii povesti mamei cât de mult s-a 
distrat cu prietenii. Bucuria i se citea din nou pe chip. 

personală 
b.mijloace 

didactice:emoticoane 

cu culori pentru 
emotiile de baza 

c.forme de 

organizare: frontal, 
individua;    

6. Asigurarea  

Feed-back-
ului 

DP 

3.1. 
CLR 

2.3. 
MM2.1 

Joc. O inimă plină de culoare 

Folosiți cele 5 culori reprezentând emoțiile de bază pentru a colora 
inima, astfel incât să aratati cum v-ati simtit in timpul lectiei de DP. 

Le amintim ca au trait mai multe emotii in timpul orei, chiar frica 
poate i-a mobilizat mai mult intr-un anumit moment. 
Elevii primesc inimi albe pe care le colorează si apoi le expun pe 

“inima clasei”.  
 

a.metode: reflecţia 

personală, jocul 
didactic 

b.mijloace 

didactice:fișă de 
activitate independentă, 

culori, inima pe 
flipchart 

c.forme de 

organizare: frontal, 
individual;    

Observarea 

sistematică 
 

Aprecieri 
verbale 

6. Asigurarea 
retentiei si a 

transferului 

DP 
2.1. 

- Este firesc să simţim atât emoţii pozitive cât şi negative, dar 
important este să învăţăm să ne gestionăm emoţiile negative, astfel 

încât ele să nu ne influenţeze comportamentul. Astazi ati invatat si alte 
tehnici de autocontrol. Bine ar fi sa invatati sa le folositi cu orice 

prilej, ca sa aratati ca sunteti copii care va dezvoltati personalitatea, 
adica aspirati spre un comportament civilizat. De câte ori va simțiti că 
trăiți o emotie negativa, strângeti aceasta minge in mana, apoi aplicati 

a.metode: explicaţia, 
reflecţia personală 

b.mijloace didactice: 
mingi de guma 

c.forme de 

organizare: individual 

Apriecieri 
verbale 

 
Observarea 

sistematică 
Autoevaluar

ea 



o tehnică invatată. 
Așa veți deveni un copil de succes, dar și un copil fericit.  
 

 

7. Încheierea 
lecţiei 

MM 
3.2. 

AVAP 

2.6. 

Se fac aprecieri nominale si colective asupra modului de lucru in 
timpul orei.  
 Se va cânta cântecul „Dacă vesel se trăiește”. 

a.metode : explicaţia 
 

Aprecieri 
verbale 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PASTILE  PENTRU FURIE 

 

         A se administra de două-trei ori pe zi şi la nevoie! 

               Nu au contraindicaţii!  

 

”Mi-ar plăcea ca lucrurile să fie altfel, însă simplu fapt că îmi doresc acest lucru nu înseamnă că se va şi întâmpla aşa. Lumea nu se învârte în jurul dorinţelor 

mele.” 

 

 ”Chiar dacă lucrurile nu au decurs aşa cum îmi doream, nu este cel mai rău lucru care se putea întâmpla. Sunt lucruri mult ma i grave decât ceea ce mi s-a 

întâmplat. Şi chiar dacă ar fi extrem de grav, furia mea nu ar schimba lucrurile.”  

 

”Deşi nu-mi place situaţia, pot tolera şi pot controla reacţia mea. Eu decid cât de tare mă enervez şi modul în care reacţionez. Oare ce este cel mai bine să 

fac?” 

 

 ”Deşi lucrurile nu sunt cum îmi doresc, înţeleg că lumea nu este nedreaptă cu mine. Ceilalţi sunt la fel de valoroşi ca şi mine chiar dacă eu nu sunt de acord 

cu comportamentul lor. Eu sunt o fiinţă valoroasă chiar dacă acum lucrurile nu merg după cum îmi doresc.” 

 ”De ce să-mi fac rău (fizic şi psihic) enervându-mă? Hai să văd ce se poate face, care este cea mai bună soluţie?” 



  
 
 
 



        
                                              
 

  
 

 
 
 



   
 

                                                                                                         
 

 

 


