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Gra: Emocje - instrukcja 

Przygotowanie do gry 
1. Gra przeznaczona jest dla dwóch osób, które tworzą drużynę. 

2. Wytnijcie karty i podzielcie na dwie identyczne talie – po jednej dla każdego gracza.  

3. Ustalcie, kto rozpoczyna grę (np. na podstawie wieku albo poprzez losowanie). 

 

Rozgrywka 
1. Pierwsza osoba wybiera kartę z talii drugiego gracza, nie patrząc na nią, i mu ją przekazuje.  

2. Drugi gracz za pomocą gestów i mimiki pokazuje wylosowaną emocję. 

3. Zadaniem osoby wybierającej kartę jest odgadnięcie, która emocja została na niej przedstawiona i wyszukanie we własnej 

talii jej odpowiednika. 

4. Osoba pokazująca emocję ujawnia swoją kartę. Jeśli pokrywa się ona z kartą wystawioną przez drugiego uczestnika, gracze 

przyznają sobie punkt. 

5. Jeśli karty się nie zgadzają, drużyna nie zdobywa punktu.  

6. Po każdej rundzie obie karty przedstawiające wylosowaną emocję należy usunąć z talii.  

7. Gracze losują emocje naprzemiennie, a zabawa trwa do momentu wykorzystania wszystkich kart.  

8. Po zakończeniu rozgrywki gracze podliczają punkty drużyny i sprawdzają, jak dobrze potrafią rozpoznawać emocje.  

 
Punktacja 

1-5 punktów – Nie martwcie się, rozpoznawanie emocji wcale nie jest takie proste. Dorośli także miewają z tym problem.  

Nawet jeśli czujemy podobnie, możemy wyrażać to trochę inaczej. Jeżeli poznacie się lepiej, będzie Wam łatwiej odgadnąć,  

co czujecie. 

 

6-10 punktów – Nieźle Wam poszło! Potraficie już dobrze odczytać wiele emocji, nawet gdy nie zostaną one wyrażone  

słowami. To ważna umiejętność, której uczymy się przez całe życie.  

 

11-13 punktów – Świetnie! Potraficie rozpoznawać większość emocji, a to nie lada wyczyn! Możecie zagrać jeszcze raz,  

aby przyjrzeć się dokładniej tym, które sprawiły Wam trudność. Nie wszystkie emocje da się odczytać na pierwszy rzut oka,  

niektóre z nich wymagają od nas większej uwagi i zaangażowania.  

 

14-15 punktów – Doskonale! Świat emocji nie ma przed Wami tajemnic. Widać, że rozumiecie się bez słów. Może znacie  

inne emocje, które chcecie wyrazić, grając dalej? Spróbujcie je narysować i uzupełnijcie nimi (oraz ich nazwami w obydwu 

 językach) swoje talie do gry. ����  

 


