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Гра: Емоції - інструкція 
 

Підготовка до гри 
1. Гра розрахована на двох людей, які утворюють команду. 

2. Виріжте карти і розділіть їх на дві ідентичні колоди – по одній для кожного гравця. 

3. Визначте, хто починає гру (наприклад, за віком або шляхом жеребкування). 

 

Гра 
1. Перший гравець вибирає карту з колоди другого гравця, не дивлячись на неї, та передає 

йому цю карту.  

2. Другий гравець показує витягнуту емоцію за допомогою жестів та міміки. 
3. Завдання гравця, який на початку вибрав карту — вгадати, яка емоція на ній зображена  
і знайти її відповідник у своїй колоді. 
4. Людина, яка показує емоцію, розкриває свою карту. Якщо вона збігається з картою, другого 

учасника, гравці набирають очко. 

5. Якщо карти не збігаються, команда не набирає очок. 
6. Після кождого раунда обидві карти, які представляють витягнуту емоцію, повинні бути 

вилучені з колоди. 
7. Гравці по черзі вибирають карту емоції і гра триває до цього моменту, поки не будуть 

використані всі карти. 

8. В кінці гри гравці рахують командні очки і перевіряють в описі, наскільки добре вони вміють 
розпізнавати емоції.  

 

Результат  
1-5 очок– Не хвилюйтеся, уміння розпізнавати свої емоції не так просто. У дорослих теж  
з цим буває проблема. Навіть якщо ми подібно почуваемося, можемо це показати трохи інакше. 

Якщо ви ближче познайомитеся одні з одними, вам буде легше вгадати, що ви відчуваєте. 
 

6-10 очок – Добре! Ви вже вмієте розпізнавати багато емоцій, навіть якщо вони не виражені за 
допомогою слів. Це важлива здібність, яку ми вивчаємо протягом усього життя. 

 

11-13 очок – Дуже добре! Ви вмієте розпізнавати більшість емоцій, а це величезне досягнення! 
Ви можете грати в гру ще раз, щоб проаналізувати ті, які викликали труднощі. Не всі емоції 
вдається розпізнати відразу, деякі з них вимагають від нас більше уваги та зусилля. 

 

14-15 очок -  Чудово! Світ емоцій не має від вас секретів. Видно, що розумієте один одного без 
слів. Можливо, ви знаєте ще інші емоції, які могли б виразити підчас продовження гри? 
Спробуйте намалювати їх і доповнити ними свої ігрові колоди (і їхні назви обома мовами). ���� 

 
 


