
Reacţii calme și reacţii intense  
educatoare: Irimescu Mihaela, Grădinița PP.nr.19, Brașov 

 
Copiii diferă în privinţa intensităţii reacţiilor faţă de diferite situaţii. 

Atunci când cineva anunţă unui grup de copii o surpriză, 
unii vor începe să sară și să bată din palme, alţii vor rămâne liniștiţi, 
spunând: „Grozav!”; alţii vor zâmbi, în timp ce o altă parte dintre ei 
vor păstra pe chip o expresie liniștită, impasibilă. Copilul care are 
simţăminte intense reacţionează puternic, atât faţă de lucrurile pozitive, 
cât și faţă de cele negative. Acest gen de copil este, de asemenea, 
mai sensibil la laudă decât la critică. Când este cazul să fie corectat 
sau disciplinat, o simplă privire mustrătoare îndreptată către el este, 
de cele mai multe ori, suficientă, în timp ce, cu un copil cu reacţii 
mai puţin intense este nevoie de o acţiune mai hotărâtă. 
De multe ori, poţi să îţi dai seama cum îţi reacţionează copiii la 
o anumită întâmplare sau situaţie urmărind expresia feţei celui mai 
expresiv dintre ei. De exemplu, în timpul unei furtuni cu descărcări 
electrice, probabil că un copil cu reacţii mai intense își va manifesta 
simţămintele de frică sau atunci când unul dintre peștișorii din 
acvariu a murit, va manifesta o tristeţe adâncă. În astfel de momente, 
poţi spune ceva care să-i ajute pe toţi copiii să trateze situaţia în 
mod realist. 
Când știi că unul dintre copii reacţionează mai intens, trebuie să 
faci un efort pentru a-i planifica activităţile de pe parcursul zilei, 
într-un asemenea mod, încât să nu i se ofere prea multe materiale, 
programe TV sau activităţi care să-l solicite și să-l agite. 
Chiar și povestiri biblice ca cea cu David și Goliat, sau cea cu Daniel 
în groapa cu lei, pot fi prea înspăimântătoare pentru un copil 
foarte sensibil. Copiii sunt diferiţi și noi trebuie să respectăm aceste 
diferenţe. Suprastimularea nu este bună pentru ei, deoarece ea influenţează 
programul odihnei, al învăţării și chiar al meselor. Atmosfera 
din cămin ar trebui să fie plină de pace și odihnitoare. 
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