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Как си ти? 
Карти за емоции

С картите за емоции “Как си ти?” ще покажем на децата (и на нас), че темата за емоциите  
е забавна и в нея участват всички у дома. Защото всички у дома изпитваме какви ли не 
емоции всеки ден, нали така :) Те не са големи и малки, мъжки и женски, забранени или 
срамни. Те са нашите си чувства, които ни правят хора и ни помагат да сме уверени и 
успешни в този шарен свят, ако се научим да ги управляваме добре. 

Емоционалната ни интелигентност започва е емоционалната грамотност - да можем да 
разпознаваме чувствата си. И това не е лесно. Основните емоции са 5, понякога ги 
срещаме като 8, а пълният им списък е над 70. За целта на играта сме избрали тези, които 
децата познават и могат да разграничат лесно. Останалите ще дойдат с времето:)  

Как играете с картите? Седнете в кръг и оставете място наоколо за сценки. Пригответе и 
бели листа и моливи. Имате два типа карти - (1) емоции и (2) действия. Обръщате ги с лице 
надолу и всеки тегли по една от вид, без да ги показва на другите. Чете си наум чувството 
(емоцията) и как трябва да я покаже, за да може другите да я познаят. Действате по възраст- 
започва най-големият от вас и се въртите по часовниковата стрелка. Изигравате / изпявате / 
изсвирвате / разказвате / рисувате емоцията, в зависимост от това какво ви се е паднало, а 
останалте трябва да я познаят. Ако детето има затруднения със смисъла на емоцията, 
помагайте. Имате и 4 специални карти, с които правите неща не самостоятелно, а заедно. 
Който изтегли такава, изчаква всички да минат своя ред и тогава обявява общото 
предизвикателство. 

Тази игра ще провокира много въпроси и дискусии, защото, както е и нейната цел, децата 
трябва да започнат да различават емоциите и да ги показват по най-различен начин. 
Колкото повече питат, толкова повече отговаряйте, обяснявайте неяснотите, давайте 
примери с вас самите.

Картите за емоции “Еха, олеле, ау!” са авторски материал на Red Paper Plane и са единствено  
за лична употреба. Благодарим, че уважавате нашия труд и усилия! Илюстрации — Freepik

Препоръчваме да отпечатате картите  
на 120 г. хартия или да ги ламинирате,  
ако използвате по-тънка хартия.

rpplane.com 

Емоции 
18 карти

Действия 
36 карти



Радост Страх Гняв

Тъга Обич Досада

Гордост Срам Вина



Удоволствие Изненада Любопитство

Благодарност Отегчение Учудване

Притеснение Ярост Нетърпение
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Обясни с думи 
какво означава 
тази емоция.

Разкажи кога 
за последно си 
изпитвал това 

чувство.

Кажи други 
чувства, които 
са подобни на 

това.

Сподели три 
неща, които ти 
се дояждат, 

когато изпитваш 
чуството.

Как изглежда 
това чувство, 

когато го 
изпитват татко 

или мама?

Нарисувай 
иконка или 
картинка на 
тази емоция.

Кажи на 
човека отляво 
“Обичам те!” с 
тази емоция.

Изиграй това 
чувство без 
думи като 
пантомима.

Изиграй тази 
емоция с думи, 
като сценка.



Опитай да 
задържиш тази 

емоция за 1 пълна 
минута. Застани  
на едно място  

и я покажи само  
с лице. 

Ако тази емоция  
е име на улица, 
какво се случва  

на нея?  
Как изглежда?  
А кой живее  
и работи там?

Изпей любима 
песничка като 
се правиш, че 
изпитваш това 

чувство. 

Изтанцувай 
танц като се 
правиш, че 

изпитваш тази 
емоция.

Обясни 
емоцията като 

учител на 
ученик.

Ако тази 
емоция е 

планета, какво 
ще се случва на 
нея? Как ще 
изглежда?

Ако тази емоция 
имаше мирис 
или аромат, 
какъв щеше  
да е той?

Днес 
почувства ли 
тази емоция? 
Кога, защо и 
какво стана?

Кога скоро 
имаше 

проблем с 
тази емоция? 

Какво се 
случи?



Прехвърли 
чувството на 

човека отдясно - 
накарай го да го 

изпита.

Какъв цвят става 
наоколо, когато 
изпитваш това 

чувство? А когато 
изпитваш 
обратното?

Направи се на 
принцеса, която 
изпитва това 

чувство. 
Изиграй бърза 

сценка.

Ако това чувство 
беше кола, какъв 

модел и цвят 
щеше да е? 
Нарисувай я 

бързо.

Влизаш в 
супермаркет. Кой 
продукт описва 
най-добре твоята 
емоция? Защо?

Питай другите 
за съвет какво 
да правиш, 

когато изпитваш 
тази емоция.

Изсвири 
емоцията на 
музикален 
инструмент.

На кое място 
искаш да 

отидеш, когато 
се чувстваш 

така?

Ако емоцията ти 
беше времето 
навън, какво 
щеше да е? 
Нарисувай 
иконка.



Намери рисунка 
или снимка от 

книга или списание 
на човек, който 
изпитва това 

чуство.

Нарисуай букет, 
който показва 
добре това 

чувство. Какви 
цветове и растения 

ще избереш?

Ти си супергерой на 
мисия и изведнъж  
те обзема това 

чувство. Изиграй 
какво ще направиш.

Нарисувай какво 
живо същество 

си, когато 
изпитваш това 

чувство.

СПЕЦИАЛНА 
КАРТА 

Всички у дома 
правят обща сценка 

с емоциите си.

СПЕЦИАЛНА 
КАРТА 

Всички у дома 
правят обща музика 

с инструменти с 
емоциите си.

СПЕЦИАЛНА 
КАРТА 

Всички у дома 
правят рисунка с  
емоциите си.

СПЕЦИАЛНА 
КАРТА 

Всички у дома 
изпяват “Ей 

ръчички, ей ги две” 
с чувствата си.

Изиграй 
обратната емоция 

на тази, която 
изтегли и 

останалите трябва 
да я познаят.
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