
Obiectiv general: dezvoltarea și stimularea empatiei unui grup de 12 preșcolari 
mijlocii și mari, prin intermediul unuei activități interactive. 
Obiective specifice: 
O1: Să recunoască și să numească sentimentele experimentate de altă persoană. 
O2: Să reflecteze asupra modului în care pot demonstra empatie pentru o persoană 
tristă sau supărată. 
O3: Să povestească o situație în care o persoană demonstrează empatie. 
Materiale: Povestea „Ana este la spital”, imaginea Ana este la spital, o foaie velină, 
creioane colorate. 

  
Etapa I: Explicați copiilor că urmeză să le spuneți o poveste care se referă la o fetiță pe nume Nicole. Aceasta face un 
gest frumos pentru prietena sa Ana, care este la spital.  Citiți povestea apoi discutați.  
Etapa II: Cereți copiilor să răspundă la următoarele întrebări: 
Întrebări referitoare la conținut: 
Ce s-a întâmplat în această poveste? Pe cine a vizitat Nicole? Unde se afla fetița? Ce gest a făcut Nicole pentru Ana? Ce 
i-a arătat Nicole Anei, făcându-i cadou o floare? Ce a simțit Ana când a primit floarea? 
Întrebări de personalizare: 
Ce părere aveți despre gestul pe care Nicole l-a făcut pentru Ana? 
Cum v-ați simți dacă ați fi în locul Anei și ați primi un cadou de la 
prietena/prietenul vostru? 
Cunoașteți o persoană care a fost supărată sau tristă? Ce i-ați spus pen-
tru a o înveseli? 
Etapa III: Prezentați copiilor imaginea „Ana este la spital”. Explicați-le 
că fetița din imagine se află la spital iar prietenii săi au venit să o 
viziteze. Aceștia i-au adus în dar baloane și un ursuleț din pluș, iar unul 
dintre ei chiar i-a confecționat o felicitare. Încurajați copiii să deseneze 
o felicitare penru Ana, pentu a o înveseli. Dacă aceștia solicită sprijin, îi 
puteți susține cu întrebări sau informații clarificatoare. 

 

Profesor consilier 

școlar ,  

Teodora Țecu 

Ana este la spital 
 

Activitate pentru stimularea comportamentelor empatice la 

preșcolari 

OBSERVAȚII  PENTRU CADRUL DIDACTIC  

Este bine să subliniați faptul că, făcând gesturi frumoase pentru prietenii aflați în situații dificile, nu numai că îi 
înveseliți dar creați relații durabile de prietenie. 

PROCEDURA 

DESCRIERE 

 

 

 

„Empatia, capaci-

tatea de a te pune în 

pielea celuilalt, este 

cheia unei relaţiilor 

echilibrate.” 



 

ANA ESTE LA SPITAL 

 

Sâmbată dimineața, la micul dejun, mama i-a spus 

lui Nicole: 

O vom vizita pe Ana astazi, ea este la spital. 

Oh, ce rău îmi pare că este la spital”, a spus Nicole, 

“Se va bucura de vizită” !. De-abia așteptsă o văd.

—Mama, vreausă fac ceva pentru Ana ca să știe 

cât de mult îmi pasă de ea.” 

- Nicole, nu trebuie să faci nimic pentru Ana. Ea 

știe cât de mult o iubești și îți pasă de ea. 

- Știu, mamă, dar vreau să îi arăt asta. 

- Ei bine, în drumul spre spital trecem mereu pe lângă un magazin. De ce nu îi cumpărăm o 

floare în ghiveci pe care să o plantezi apoi împreună cu Ana în gradina ei? 

- Da, mi se pare frumos, a spus Nicole. 

Nicole și mama sa au pornit spre magazin și au 

ales o floare frumoasă pentru Ana. 

Au dus floarea la casă pentru a o plăti. “Aș vrea să 

cumpăr acestă floare, vă rog”, a spus Nicole.  

Când au ajuns la Ana, Nicole i-a oferit floarea în 

ghiveci. 

- Uite, Ana ! Ți-am adus o floare în ghiveci. O vom 

planta împreună în gradina ta și te voi ajuta să 

ai grijă de ea. 

- Îți mulțumesc, Nicole. Foarte frumos  din 

partea ta. De fiecare dată când voi privi 

floarea, mă voi  gândi la tine, a spus Ana. 

 

 
Povest eadaptată după Jambor, E. (2017). Marea carte a emoțiilor. Povești 
pentru recunoașterea emoțiilor. Oradea:  Editura Aquila 

 



Desenează felicitarea pentru a o înveseli pe Ana.  

Imagine preluată din caietul „EQ Inteligența emoțională. 5 ani”, Editura Gama  


