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Обясни с думи 
какво означава 
тази емоция.

Разкажи кога 
за последно си 
изпитвал/а 

това чувство.

Кажи други 
чувства, които 
са подобни на 

това.

Сподели три 
неща, които ти 
се дояждат, 

когато изпитваш 
чувството.

Как изглежда 
това чувство, 

когато го 
изпитват татко 

или мама?

Нарисувай 
иконка или 
картинка на 
тази емоция.

Кажи на 
човека най-
близо до теб 
“Супер си!” 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 
човек до теб - 

накарай го да го 
изпита.

Какъв цвят става 
наоколо, когато 
изпитваш това 

чувство? А когато 
изпитваш 
обратното?

Направи се на 
принц/еса, 
изпитващ/а 
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 

чувство.

Нарисувай букет, 
който показва 
добре това 

чувство. Какви 
цветове и растения 

ще избереш?

Ти си супер герой на 
мисия и изведнъж  
те обзема това 

чувство. Изиграй 
какво ще направиш.

Нарисувай какво 
живо същество 

си, когато 
изпитваш това 

чувство.

СПЕЦИАЛНА 
КАРТА 

Всички в екипа 
правят обща сценка 

с емоциите си.

СПЕЦИАЛНА 
КАРТА 

Всички в екипа 
правят обща музика 

с инструменти с 
емоциите си.

СПЕЦИАЛНА 
КАРТА 

Всички в екипа 
правят рисунка с  
емоциите си.

СПЕЦИАЛНА 
КАРТА 

Всички в екипа 
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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