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Gra planszowa "Emocje w leśnej krainie" to doskonały sposób na
naukę i zabawę dla całej rodziny. Poziom trudności można

dopasować do wieku i umiejętności dziecka. Gra jest więc atrakcyjna
zarówno dla maluszków, jak i dla dzieci troszkę starszych.

Dzięki tej grze dzieci uczą się rozumienia emocji oraz
samoobserwacji. Umiejętności te są jednymi z podstawowych

elementów inteligencji emocjonalnej. 
 

Miłej zabawy!

Jak grać w "Emocje w leśnej krainie?"

Informacje szczegółowe:
Wiek dziecka: 3-10 lat.
Liczba graczy: można grać nawet w pojedynkę.
Potrzebne elementy: wydrukowana gra, nożyczki, klej.
Ilość kart: 27 kart (w tym 3 puste)

Każdy z graczy ma za zadanie dojść do chatki leśnej. Po drodze można spotkać wiele
przeszkód, a nawet wpaść do dziury! Wygrywa ten, kto pierwszy dojdzie do mety. Wydrukuj
plansze wraz z kartami. Sklej ze sobą pionowo wszystkie 4 kartki planszy w oznaczonym
miejscu

Jeśli staniesz na tym polu, musisz wylosować kartę z pytaniami i zadaniami. Jeśli nie
umiesz odpowiedzieć  na pytanie lub wykonać zadania, cofasz się o 3 pola.

Jeśli staniesz na tym polu, możesz wykonać dodatkowy rzut kostką.

Jeśli staniesz na tym polu, musisz zgadnąć co to za emocja. Dla
zaawansowanych: co się mogło stać, że to dziecko czuje tą emocję?

Jak dopasować grę do wieku i umiejętności dziecka?
Karty z pytaniami i zadaniami mają różny stopień trudności. Wybierz te, które Twoim
zdaniem będą dla dziecka odpowiednie. 3 karty są puste - wpisz w nie takie pytania,
które  jakie uważasz za dobre.
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Wpadasz 
do dziury.

Czekasz
2 kolejki

Uciekasz przed
niedźwiedziem.

Idziesz 3 pola do
przodu.
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Wymień
3 emocje.

Pokaż, jak
wygląda strach.

Pokaż, jak
wygląda złość.

Pokaż, jak
wygląda smutek.

Pokaż, jak
wygląda radość.

Jak ktoś dostaje
prezent to czuje

radość czy
smutek?

Jak kogoś boli
brzuszek, to czuje

radość czy
smutek?

Jak wygląda
Twoja buzia

kiedy się złościsz?

Jak wygląda
Twoja buzia
kiedy czujesz

radość?

Karty z pytaniami i zadaniami
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Jaką emocję
czujesz, kiedy

dostajesz pyszne
ciastko?

Jak wygląda
Twoja buzia,
kiedy czujesz

smutek?

Jak wygląda
Twoja buzia,
kiedy czujesz

strach?

Wymień 3 
sytuacje,
w których

czujesz złość.

Wymień 3 
sytuacje,
w których

czujesz strach.

Wymień 3 
sytuacje,
w których

czujesz radość.

Jaką czujesz
teraz emocję?

Dlaczego?

Jaką emocję
czujesz, kiedy
uderzysz się
w kolano?

Wymień 3 
sytuacje,
w których

czujesz smutek.
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Jaką emocję,
czuje osoba,
która siedzi

obok Ciebie?

Wymień sytuacje,
w których osoba

po Twojej prawej 
stronie czuje

strach.

Wymień sytuacje,
w których osoba

po Twojej prawej 
stronie się złości.

Kiedy ostatnio
czułeś/łaś

dumę?
Z jakiego powodu?

Wymień sytuacje,
w których osoba

po Twojej prawej 
stronie czuje

radość.

Wymień sytuacje,
w których osoba

po Twojej prawej 
stronie czuje

smutek.
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Kostka do gry



O autorce:
mgr Anna Kańciurzewska
Psycholog dziecięcy

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Specjalizuje się w pracy z
dziećmi z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju, Mutyzmem Wybiórczym, zaburzeniami
lękowymi, trudnościami w zachowaniu, problemami społecznymi. 
Jest Autorką serii książek dla dzieci „Tomcio rozwiązuje problemy” w których przybliża
podstawowe trudności dzieci takie jak: kłopoty ze snem, trudne emocje, złość i agresja.
Tworzy rówież ebooki i karty pracy rozwijające kompetencje emocjonalne
najmłodszych.

Gra planszowa "Emocje w leśnej krainie" jest objęta prawami autorskimi.
Można ją drukować i korzystać z niej  na własny użytek do zabawy z

dziećmi, a także do pracy terapeutycznej w gabinetach specjalistycznych.
Autorka nie wyraża zgody na publikowanie jej w internecie.

Dziękujemy za pobranie gry 
i życzymy dobrej zabawy!


