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AMINTIRI 
 
Continuă frazele de mai jos şi încearcă să defineşti ce emoţii îţi provoacă respectivele amintiri: 
 
Nr. 
crt. 

Amintirea ...continuarea amintirii Emoţia 

1 Când eram copil, îmi 
amintesc că eram obraznic 
atunci când… 

  

2 Când eram mic, programul 
TV care îmi plăcea cel mai 
mult era... 

  

3 Când eram mic, eram 
mândru atunci când... 

  

4 În copilărie, locul meu 
preferat era...  

  

5 În copilărie, dulciurile mele 
preferate erau... 

  

6 Când eram mic, mă 
supăram foarte tare atunci 
când... 

  

7 Când eram copil, mă 
simțeam jenat atunci când... 

  

8 Când eram mic, intram în 
mari încurcături atunci 
când... 

  

9 Când eram mic, îmi 
doream... 

  

10 Când eram mic, mă distram 
cel mai mult atunci când... 

  

11 Un lucru frumos pe care 
ceilalţi îl spuneau despre 
mine când eram mic a fost... 

  

12 Cel mai frumos cadou pe 
care l-am primit a fost... 

  

13 Când aveam 8 ani locuiam...   
14 Când eram la gimnaziu, 

obiectul care mi se părea 
cel mai dificil era... 

  

15 Cea mai grea pedeapsă pe 
care am primit-o când eram 
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mic a fost... 
16 Când eram mic, plângeam 

atunci când... 
  

17 O amintire frumoasă din 
copilăria mea a fost... 

  

18 Un lucru periculos pe care l-
am făcut când eram mic a 
fost... 

  

19 În copilărie, mă temeam 
atunci când... 
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