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ROZPOZNANIE I OPANOWANIE EMOCJI  
Ref. 20545  
 

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: 
Gra składa się z 35 okrągłych kart wykonanych z grubego, odpornego, wysokiej jakości i 
bardzo trwałego kartonu. Wymiary kart – 9 cm średnicy. 

OPIS KART 

- 30 kart ze zdjęciami rożnych twarzy wyrażających 10 podstawowych rodzajów emocji 
(przyjemnych, nieprzyjemnych i neutralnych), z których każda posiada 3 stopnie 
intensywności. Stopień intensywności każdej z emocji określony jest liczbą koniczynek 
na odwrotnej stronie karty: 

  

 
Intensywność  słaba/niska 

 

  

Intensywność 
umiarkowna/średnia 

   
Intensywność  silna/wysoka 

    

- 5 kart koniczynka / Joker 

10 podstawowych emocji zilustrowanych na kartach: 

PRZYJEMNE 

1. Radość 
2. Zaciekawienie 
3. Podziw/zachwyt 
4. Pewność   

NIEPRZYJEMNE 

5. Smutek 
6. Złość 
7. Wstręt  
8. Strach 
9. Poczucie winy 

 

NEUTRALNE 

10. Zdziwienie/zaskoczenie 

W zestawie znajduje się także spis kart przedstawiający wszystkie emocje wraz z 
odpowiadającymi im 3 zdjęciami. 
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ZALECANY WIEK: 
Od 2 do 99 lat.  

Edukacja emocjonalna może przynosić efekty w każdym wieku. Może być szczególnie 
przydatna w przypadkach trudności z rozpoznawaniem, identyfikacją, empatią i socjalizacją 
emocji.  

 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ:	 
1. “Jak się nazywają?”  

o Przygotowanie: ułożyć wszystkie karty obrazkiem do góry. 
o Cel gry: nazywanie poszczególnych emocji, ich klasyfikowanie na przyjemne i 

nieprzyjemne, porządkowanie według stopnia intensywności. 
o Cel wychowawczy: zapoznanie się z 10 podstawowymi emocjami kierującymi naszym 

zachowaniem, nauka ich rozpoznawania, nazywanie, uświadamianie sobie stopnia 
intensywności emocji, a także gestów z nimi związanych. 

o Instrukcje dotyczące prowadzenia gry: wydawane polecenia powinny być jasne i 
zrozumiałe. Przykład: 

• Podziel emocje na dowolnie wybrane grupy i następnie wyjaśnij jakim 
kryterium się kierowałeś. 

• Podziel karty na przyjemne, nieprzyjemne i neutralne emocje. 
• Podziel emocje na dwie grupy: na te, które potrafisz nazwać i te, których nazwy 

nie jesteś pewien. 
• Utwórz  10 grup emocji po 3 karty. Następnie uporządkuj każdą z grup według 

stopnia intensywności emocji 

Uwagi: 

- Jeśli w grze bierze udział więcej niż 2 dzieci, zaleca się, aby wykonywały polecenia 
według wcześniej ustalonej kolejności.  

- Aby podnieść stopień trudności gry, można wydawać konkretne polecenia 
wyszukiwania, porządkowania itd 
 

2. “Gra Memory w trójki”  

o Liczba graczy: od 2 do 8.  
o Przygotowanie: ułożyć wszystkie karty obrazkiem do dołu. 
o Instrukcje dotyczące prowadzenia gry: zgodnie z ustaloną kolejnością każdy z graczy 

odwraca jedną kartę, wypowiada nazwę emocji i zatrzymuje kartę. Przy drugiej kolejce 
odwracając kartę gracz sprawdza, czy karta jest z tej samej grupy emocji co pierwsza. 
Jeśli tak, może ją zatrzymać, jeśli nie – odkłada kartę na stół obrazkiem do dołu. Kiedy 
graczowi uda się zgromadzić wszystkie trzy karty z tej samej grupy emocji, odkłada 
trójkę na bok. Wygrywa ten, kto zgromadzi największą liczbę trójek.  

o Cel gry: dobra zabawa i zgromadzenie jak największej liczby trójek kart 
przedstawiających tę samą emocję. 

o Cel wychowawczy: poznawanie nazw 10 różnych rodzajów emocji i uświadamianie 
sobie gestów z nimi związanych. Wzmocnienie pamięci wzrokowej. 
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Uwagi: 

o Gracze powinni starać się zgromadzić odmienne trójki kart. Jeśli dwóch graczy 
podniesie kartę z tej samej grupy emocji, drugi gracz w kolejności odkłada swoją kartę 
obrazkiem do dołu i podnosi inną kartę. 

o Aby podnieść stopień trudności gry, można wymieszać karty na stole po każdej 
kolejce. 

o Grę można prowadzić posługując się koniczynkami/Jokerami lub bez nich. Karty te 
zastępują jakąkolwiek emocję, aby skompletować trójkę. 

 

3. “Rodziny emocji”  

o Liczba graczy: od 2 do 6. 
o Przygotowanie: rozdać graczom po 3 karty i resztę ułożyć na jednym stosie obrazkami 

do dołu. 
o Instrukcje dotyczące prowadzenia gry:  gdy gracze otrzymają po 3 karty, wszyscy 

jednocześnie przekazują sąsiadowi z prawej strony jedną kartę, której nie potrzebują 
(obrazkiem do dołu). W momencie, w którym któryś z graczy uzyska trójkę emocji 
mówi głośno „TRÓJKA”. Następnie gracz inscenizuje emocję ze swojej trójki i gdy 
pozostali gracze odgadną jej nazwę, może zachować trójkę. Dobiera trzy nowe karty ze 
stosu i gra toczy się dalej. Wygrywa ten gracz, który zgromadzi najwięcej trójek w 
momencie wyczerpania wszystkich kart ze stosu.  

o Cel gry: dobra zabawa i zgromadzenie jak największej liczby trójek. 
o Cel wychowawczy: poznawanie nazw 10 różnych rodzajów emocji i uświadamianie 

sobie gestów z nimi związanych. 

Uwagi: 

- Grę można prowadzić posługując się Jokerami lub bez nich. Karty te mogą zastąpić 
jakąkolwiek emocję, aby skompletować trójkę. 
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INNE PROPOZYCJE ZABAW  
W zaproponowanych poniżej zabawach konieczny jest udział osoby dorosłej. Przedstawione 
sytuacje edukacyjne można organizować w małych grupach lub w sposób indywidualny: 

 

1. “A TERAZ WYOBRAŹ SOBIE…”  

„Co dzieję się z twoją twarzą, twoim ciałem i w twojej głowie kiedy….?” lub  „Co czujesz gdy …? 

 

1. Przychodzi do ciebie w odwiedziny twój najbliższy przyjaciel, którego bardzo dawno ni 
widziałeś …. RADOŚĆ 

2. Pewnego dnia, gdy jesteś bardzo głodny widzisz na stole danie, które uwielbiasz… 
RADOŚĆ 

3. Znajdujesz swoją ulubioną zabawkę, którą zgubiłeś dawno temu… RADOŚĆ 
4. Wygrywasz na loterii lub w konkursie wielką nagrodę…. RADOŚĆ 
5. Chłopiec, który ci się podoba zaprasza cię do kina… RADOŚĆ 

 

6. Po powrocie do domu, na stole znajdujesz paczkę owiniętą w brązowy papier i bez 
żadnego napisu… ZDZIWIENIE/ZACIEKAWIENIE 

7. Twój przyjaciel zawsze nosi przy sobie czarną teczkę i nie pozwala ci do niej 
zaglądnąć… ZACIEKAWIENIE 

8. Wiesz, że twoja starsza siostra ma sekret, którego nie chce ci zdradzić… 
ZACIEKAWIENIE 

9. W szkole na lekcji zaczynacie nowy temat  zatytułowany “W jaskini” ZACIEKAWIENIE 
10. Widzisz, że na drodze porusza się suchy liść, chociaż nie ma wiatru… 

ZDZIWIENIE/ZACIEKAWIENIE 

 

11. Startujesz w wyścigu, do którego bardzo się przygotowywałeś, ale pierwszy do mety 
dociera twój kolega, kóry wcale się nie przygotowywał… ZŁOŚĆ 

12. Masz coś bardzo ważnego do powiedzenia twojej starszej siostrze, a ona cię nie 
słucha… ZŁOŚĆ 

13. Przed chwilą posprzątałeś stół i twój kumpel specjalanie wylewa sok na blat…. ZŁOŚĆ 
14. Zepsuła się twoja ulubiona gra… ZŁOŚĆ 
15. Na  lekcji pani nauczycielka przepytuje cię dokładnie z jedynego tematu, którego się 

nie nauczyłeś…. ZŁOŚĆ 

 

16. Osoba, którą bardzo kochasz musi wyjechać na wiele miesięcy… SMUTEK 
17. Twój najlepszy kolega nie chce się z tobą bawić… SMUTEK 
18. Skończyły ci się cukierki, które uwielbiasz i już nigdzie nie możesz ich kupić… SMUTEK 
19. Umiera twoje zwierzątko domowe… SMUTEK 
20. Zawiódł cię przyjaciel, któremu ufałeś… SMUTEK 

 

 

21. Twój tato bierze cię za rękę, kiedy idziecie ulicą, której nie znasz… PEWNOŚĆ  
22. Kiedy twoja siostra pomaga ci zrobić coś, co nie wychodzi ci zbyt dobrze… PEWNOŚĆ  
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23. Kiedy twoja mam cię przytula i przykrywa w łóżku przed snem… PEWNOŚĆ 
24. Kiedy na zajęciach sportowych wszystko ci wychodzi… PEWNOŚĆ 
25. Kiedy skończyłeś odrabiać wszystkie zadania domowe i wiesz, że są dobrze zrobione… 

PEWNOŚĆ 

 

26. Kiedy wkładasz do buzi jedzenie, które ci nie smakuje… WSTRĘT 
27. Kiedy zmieniając pampers małemu dziecku ubrudzisz sobie ręce… WSTRĘT 
28. Kiedy idąc ulicą wdepniesz w psie odchody… WSTRĘT 
29. Musisz skorzystać z publicznej toalety, która jest bardzo brudna… WSTRĘT 
30. Kiedy otwierasz pudełko i nagle wydobywa się z niego zapach zepsutego jedzenia… 

WSTRĘT 

 

31. Oglądasz koncert twojego ulubionego piosenkarza… PODZIW/ZACHWYT 
32. Twój najlepszy przyjaciel wygrywa wyścig, który kosztował go wiele przygotowań… 

PODZIW/ZACHWYT 
33. Twój ulubiony koszykarz wykonuje fastastyczny rzut… PODZIW/ZACHWYT 
34. Alpinistka zdobywa szczyt Mount Everest… PODZIW/ZACHWYT 
35. Jesteś na plaży i oglądasz wspaniały zachód słońca… PODZIW/ZACHWYT 

 

36. Zapomniałeś, że tego dnia są twoje urodziny, wchodzisz do domu, a tam czekają na 
ciebie wszyscy koledzy… ZASKOCZENIE/ZDZIWIENIE 

37. Wkładasz spodnie, których nie miałeś na sobie od roku i w kieszeni znajdujesz 
wartościową monetę… ZASKOCZENIE/ZDZIWIENIE 

38. Twoja najlepsza koleżanka przychodzi cię odwiedzić kiedy wcale się tego nie 
spodziewasz… ZASKOCZENIE/ZDZIWIENIE 

39. Kiedy w pudełku, które myślałeś, że jest puste znajdujesz twoją ulubioną zabawkę… 
ZASKOCZENIE/ZDZIWIENIE 

40. Podróżujesz po pustyni i nagle pojawia się przed tobą rzeka… 
ZASKOCZENIE/ZDZIWIENIE 

 

41. Biegasz za szybko po mieszkaniu, wpadasz na mebel i tłuczesz wazon… POCZUCIE 
WINY 

42. Pani nauczycielka jest smutna,  gdyż nie przykładasz się do zadań domowych… 
POCZUCIE WINY 

43. Zepsułeś ulubioną zabawkę twojego brata… POCZUCIE WINY 
44. Twoje dwie koleżanki kłócą się, bo nie powiedziałaś im prawdy … POCZUCIE WINY 
45. Twój chomik prawie zdechł, bo zapomniałeś dać mu wody… POCZUCIE WINY 

 

46. Musisz pójść sam do łóżka przy zgaszonym świetle  po przeczytaniu książki o 
duchach… STRACH 

47. Gdybyś zgubił się w nieznanym mieście i nie wiedziałbyś jak wrócić do domu…  
STRACH 

48. Zatrzasnąłeś się w łazience w szkole, nie możesz wyjść i nikt nie słyszy twojego 
wołania… STRACH 

49. Oglądasz niepokojący film, w którym drzwi same się otwierają… STRACH 
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50. Wchodzisz na bardzo wysoką huśtawkę, która bardzo szybko spada w dół… STRACH 

	
UWAGI: 

Powyższe zdania to przykłady niektórych sytuacji edukacyjnych. Można wymyślać ich dowolną 
ilość. Jedną z ciekawych możliwości może być “kreowanie sytuacji” nie powiązanych 
konkretnie z żadnym z dzieci dając w ten sposób im samym możliwość kojarzenia sytuacji z 
wydarzeniami z własnego życia. Należy pamiętać, aby nigdy nie wskazywać konkretnie na 
żadną osobę  ani wyrażać sądów wartościujących. 

Wymyślone sytuacje są pogrupowane według rodzaju emocji, ale można je dowolnie mieszać 
podnosząc w ten sposób stopień trudności zabawy.  

Po przeczytaniu każdej z wymyślonych sytuacji, można nakazać szukanie odpowiedniej emocji 
w talii kart. 

 

2. “Z KARTAMI W RĘKU”  

Bierzemy do ręki 3 karty przedstawiające konkretną emocję i gramy w następujący sposób 

1. Porządkujemy zgodnie ze stopniem intensywności  
2. Wymyślamy, co mogło się stać, aby osoba na zdjęciu miała taką minę  
3. Co mogłoby się wydarzyć tobie, abyś miał taką minę? 
4. Bawimy się w naśladowanie gestów ciała i min  osób na zdjęciach  
5. Opisujemy kontekst, w którym powinniśmy mieć minę przedstawioną na trzech 

zdjęciach  
6. Opisujemy kontekst, w którym NIE powinniśmy mieć takiej miny  
7. Wymyślamy historie-sytuacje-bajki, których bohaterami są osoby ze zdjęć  

 

Wszystko to, co zostało zaproponowane powyżej to tylko przykłady możliwych zajęć. 
Kreatywność i zabawa odzwierciedlają przyjemne stany emocjonalne i sytuacje z życia 
sprzyjające nauce. Namawiamy was do tego, abyście na podstawie tych materiałów sami 
tworzyli zabawy i zajęcia tak, aby dostosować je do potrzeb waszego otoczenia. 
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„Każdy może się rozgniewać – to bardzo łatwe, ale rzadką umiejętnością jest złoszczenie się na 
właściwą osobę, we właściwym stopniu, właściwym momencie, we właściwym celu i we właściwy 
sposób.” Arystoteles „Etyka nikomachejska” 

„Edukacja umysłu bez edukacji serca nie jest edukacją w ogóle.” (Arystoteles)	
„Szczęście można znaleźć nawet w najciemniejszych czasach, trzeba tylko pamiętać, aby zapalić światło” 
(Albus Dumbledore) 

     ----------- 

 

MAR ROMERA. 








