
CUM EXPLICĂM COPILULUI 
LEGĂTURA DINTRE GÂNDURI 

ȘI SENTIMENTE?
COPILUL trebuie să audă, să i se exemplifice și să
învețe despre felul cum gândurile, sentimentele și
comportamentul sunt interconectate și au
consecințe asupra calității vieții. 
Ați întrebat copilul: -Cum te simți? -Ce părere ai despre...? 

Să discutăm cu copiii despre sentimente poate fi dificil, dar există câțiva pași

care trebuie parcurși. Putem să ajutăm copilul să își identifice GÂNDURILE,

SENTIMENTELE, COMPORTAMENTUL, să caute ÎNTÂMPLAREA, să analizeze ce

a GÂNDIT despre ea, cum l-a făcut să se SIMTĂ și ce a FĂCUT.  

Treptat, copilul învăța să-și ajusteze felul cum GÂNDEȘTE și cum se

COMPORTĂ în funcție de CONSECINȚE pentru a avea REZULTATELE dorite. 

Putem identifica cum se simte un copil după felul cum se comportă. 

ROLUL PĂRINTELUI, al EDUCATORULUI sau al ADULTULUI care îl are în grijă pe

cel mic, este de a îl ajuta să IDENTIFICE și să VERBALIZEZE GÂNDURILE și

EMOȚIILE. 

www.SapteAniDeAcasa.ro

GÂND
gândești ceva despre ceea ce s-a

întâmplat

Copilul știe să-și ajusteze modul de a

gândi pentru a obține rezultatele

dorite și a se simți confortabil.

-Ce  părere am despre...? 

-Mă îngrijorează ceva? 

-Cum cred că va fi întâlnirea? -Cum
mă voi descurca la serbare? 

COMPORTAMENT
Felul cum te simți te face să te

comporți într-un anume fel 

-Ce ai făcut când erai speriat? 

-Ce îți venea să faci când te înfuriai? 

-Ce am făcut când nu a vrut să se
joace cu mine?

Copilul analizează ce simte și cum

asta îl poate face să se comporte

versus ceea ce este acceptabil.

SENTIMENT
Ceea ce gândești te face să te

simți într-un fel, dă naștere unui

sentiment

Copilul caută să înțeleagă de ce

simte un disconfort sau o bucurie și

ce îi dă această stare.

-Cum mă simt acum că rămân la
bunici? 

-Cum mă face să mă simt gândul că
voi susține un test?

SITUAȚIE,
ÎNTÂMPLARE 
EVENIMENT 
Ceva se întâmplă

-Ceva m-a deranjat la joaca cu
prietenul meu.  

-Am serbare. 

-Rămân la bunici. 
 Copilul știe că ceea ce se întâmplă

îl va face să gândească și să simtă

ceva.
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-Ce au făcut cei din jurul tău când ai
țipat? 

-Ai primit jucăria dacă ai lovit? 

-Dacă țip se va mai juca copilul cu
mine? 

-Dacă lovesc doare?

Ceea ce ai făcut are un rezultat

Copilul poate analiza și anticipa

consecința unui comportament și îl

poate ajusta pentru a obține

rezultatul dorit.


