
EMOTIONS

W zestawie:

- 10 kart ze zdjęciem i podpisem
- 10 kart ze zdjęciem i 10 kart z napisem
- Propozycje zabaw
- Podpisy do wycięcia
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Czytanie globalne/
dopasowywanie napisów
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Propozycje zabaw:

1. Gracz próbuje za pomocą grymasu twarzy i postawy zaprezentować jedną 
z emocji, a drugi próbuje odgadnąć, o którą kartę chodzi.

2. Kiedy jesteśmy weseli? Kiedy smutni? Kiedy śpiący, a kiedy znudzeni?
3. Spróbujcie zgadnąć, czemu osoby na zdjęciach są wesołe/boją się itd.
4. Wydrukujcie karty dwukrotnie i zagrajcie w memory.
5. Rozłóż kilka kart i poproś dziecko o podanie właściwej karty: 

Which person is happy? Which person is sleepy?
6. Rozłóż 3 karty, poproś dziecko o zapamiętanie i odwrócenie się plecami. 

Schowaj jedną i zapytaj, co zniknęło.
7. Dopasujcie napisy do zdjęć.
8. Pochowaj karty po domu i pobawcie się w ciepło/zimno. Po odnalezieniu 

karty, dziecko ma za zadanie nazwać i odegrać daną emocję.
9. Pobawcie się na zmianę w zadawanie zagadek i odszukiwanie 

prawidłowych kart. 
„I spy with my little eye a person who…”

10. Wylosujcie 5 kart. Waszym zadaniem jest stworzyć historię, w której 
pojawią się wszystkie osoby.

11. Zacznij opowiadać historię, w której wspominasz osoby ze zdjęć. 
Zadaniem dziecka jest odszukiwanie odpowiednich zdjęć i ułożenie ich w 
odpowiedniej kolejności.

12. Gracz losuje kartę. Jeśli wie, co przedstawia, zostawia ją i dostaje 1 
punkt. Kolejny gracz losuje kartę i tak do wyczerpania kart.
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Materiały przygotowane przez autorkę bloga: 

www.englishspeakingmum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna część tych materiałów nie może być kopiowana, ani w jakiejkolwiek 
reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego 
przekazu bez pisemnej zgody autorki. Materiały można przeglądać i 
drukować jedynie do użytku własnego. Autorka dołożyła wszelkich starań, by 
zapewnić najwyższą jakość materiałów, jednakże nie może być 
odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania 
informacji w nich zawartych.


