
VOM AVEA NEVOIE DE
AJUTORUL TĂU ÎN ACEASTĂ

POVESTE. SĂ LUCRĂM
LA ASTA ÎMPREUNĂ!

Această broșură de activități se
adresează copiilor de 4-9 ani. O pot 

completa singuri sau împreună cu un 
adult. Povestea și activitățile le oferă 

copiilor ocazia de a se gândi la propriile 
sentimente. Prezența unui adult e utilă, 

să-i asculte și să-i ajute pe copii să
recunoască sentimentele cauzate de 

îngrijorare sau spaimă. Să se gândească 
împreună despre cum să vorbească 

despre griji sau gânduri înfricoșătoare și 
să găsească modalități de a se face pe ei 

înșiși și pe ceilalți să se simtă mai bine. 
Este vital pentru un copil să învețe că 

toate sentimentele sunt importante și că 
se poate vorbi despre ele.

Gașca Kip
își controlează 

grijile
 



Soca, Waaba, Tuka și Maco ne spun cum se 
simt atunci când sunt îngrijorați sau 

supărați de ceva.
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Nu pot să nu mă 
gândesc la grijă. 

Mă simt de parcă aș 
avea fluturi în burtică. 

Inima îmi bate repede și simt 
că o să izbucnesc în lacrimi. 

Simt și furie.  

Mi-e greu să mă joc și 
să-mi fac temele.

Câteodată mi-e 
greu să adorm.
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Hai să ne pregătim să ajutăm gașca lui Kip.

Dar înainte de a o face, gândește-te ce lucruri 
te îngrijorează.

Desenează-le sau scrie despre ele aici, pe 
această pagină. Poți să desenezi doar una, 

sau mai multe griji.



Soca a aflat niște vești neplăcute.
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O, nu! Ce se întâmplă?
Mai sunt în siguranță?

Soca nu poate dormi noaptea. El găsește 
și mai multe știri îngrijorătoare.
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Mă simt foarte 
supărat.

Ai făcut bine că 
mi-ai spus. Hai să 

ne gândim la o 
soluție împreună.

Soca decide să-i spună lui Tuka despre
îngrijorarea sa. Se simte mai bine după 

aceea. Acum se gândesc împreună ce ar 
putea face în legătură cu acea grijă.

Soca își lasă telefonul în parcarea pentru
telefoane. Merge să se joace cu prietenii săi.

Îmi place foarte
mult să mă joc cu 

prietenii mei!



Tuka face exerciții fizice. Asta o 
ajută să-și scoată grija din corp.

Uneori, Tuka se simte supărată 
și îi este dor de casă. Când se 
întâmplă asta, ține strâns în 
pumn un colier, pe care l-a 
primit de la bunica ei. 

Soca își închipuie că pictează 
imaginea îngrijorătoare din 
mintea sa în culorile cur-
cubeului. O face să pară foarte 
mică, și acum grija devine mai 
puțin îngrijorătoare. 
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Uneori, ajută o îmbrățișare, sau 
să mângâi un animal de compa-

nie. Și îmbrățișarea unei perne 
este un sentiment plăcut.

Waaba face exerciții de respirație. Mai întâi, ea 
suflă tot aerul pe gură, cum ar sufla într-o 
lumânare. Apoi, inspiră (trage aer în piept)
prin nas. Își imaginează că miroase căpșuni. 
Waaba face acest exercițiu pentru o vreme și
se simte mai calmă.

Maco îi spune despre grija sa 
unui adult. Se gândește la 
ceea ce poate găsi bun în 
situația îngrijorătoare, de 
exemplu la faptul că ceilalți îi 
ajută pe cei care sunt în
dificultate. Dacă Maco 
gândește așa, grija lui dispare.
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SFATURILE GĂȘTII KIP
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Decupează imaginile cu gașca Kip și joacă-te 
cu personajele ajutându-le să uite de griji, 

fiecare în felul lui.

Poți și să faci ca personajele să se gândească 
împreună la modul în care își pot controla mai 

bine grijile.

Nu uita să le spui personajelor că toate senti-
mentele sunt importante și că nu trebuie să le 

evităm. Putem învăța să vorbim împreună 
despre sentimente. Dacă vorbim, ne este mai 

ușor să facem față sentimentelor supărătoare. 
Este important și să le spui sentimentele fru-

moase celorlalți.

Gașca Kip le urează tuturor copiilor o joacă 
veselă!

HAI SĂ NE JUCĂM ÎMPREUNĂ 
CU GAȘCA KIP



ACEASTĂ “PARCARE” PENTRU 
TELEFOANE ESTE UN LOC ÎN 
CARE ÎŢI POŢI LĂSA TELEFO-
NUL NOAPTEA. ÎL POŢI LĂSA 
AICI ȘI ÎN TIMPUL ZILEI, ÎN 
TIMP CE FACI ALTE LUCRURI. 
DACĂ NU AI UN TELEFON AL 
TĂU, POŢI SĂ-I DAI ACEASTĂ 
„PARCARE” PENTRU TELEFOA-

NE ALTCUIVA CARE ARE 
NEVOIE DE EA.
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Colorează imaginea. Poți asculta muzică 
liniștitoare în timp ce faci asta. Alege
melodii care te fac calm sau fericit.

Și să colorezi sau să asculți muzică
liniștitoare te poate ajuta să-ți controlezi 

grijile!



Monstrulețul este îngrijorat și speriat.
Desenează sau scrie cum l-ai putea înveseli 

sau cum s-ar putea liniști el însuși. Poți să 
folosești ideile tale sau să alegi unul dintre 

sfaturile găștii Kip.

AVEM NEVOIE DE AJUTORUL TĂU


