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Výukové konverzační karty – Jak se cítím?
Určeno: Pro všechny věkové úrovně

Porozumět výrazům obličeje je základní znalostí pro umění odhadovat reakce druhých osob. Tato znalost
nám pomáhá v tom, abychom byli více empatičtí.

Obrázky na kartách představují celou škálu lidských emocí. Na jedné straně karty je vždy výraz v obličeji
na a na druhé straně otázky s nápovědou. Ty jsou startovní čarou pro konverzaci, která vám pomůže pocho-
pit a interpretovat emoce dle výrazů v obličeji.

Vysvětlete dětem, že karty ukazují celou škálu lidských emocí. Nechte děti, aby si karty prohlédly a se-
známily se pečlivě s jednotlivými obrázky. Pomocí otázek z druhé strany karet začněte s dětmi konverzovat na
téma, jak se příslušný obličej asi cítí. Povzbuzujte děti, aby se nebály co nejpodrobněji popsat příslušné si-
tuace a emoce.

Používejte otázky k představení a vysvětlení celé škály emocí. Pokud jsou některé výrazy pro děti méně zná-
mé, tak jim vše co nejpodrobněji vysvětlete. Učte je novým slovům, pomocí kterých si děti lépe zapamatují
názvy příslušných emocí.

Druhá otázka na každé kartě nabádá děti vyjádřit jejich vlastní zkušenost s příslušnou emocí. Veďme dě-
ti k diskuzi a popisu jejich osobních zkušeností a prožitků, které se vztahují k jednotlivým emocím. Pečlivě
dětem naslouchejte, pomůže vám to lépe porozumět jejich prožitkům a pocitům!

Některé karty znázorňují interakci dvou obličejů. Tyto situace umožňují vysvětlit vzájemné vztahy dvou osob
na základě znázorněných emocí. 

V momentě, kdy se děti s kartami a jednotlivými výrazy podrobně seznámí, můžete kombinovat různé kar-
ty a rozvíjet tak s dětmi další situace a diskuze. Vytvářejte nové otázky na téma, co probíhá mezi dvěma oso-
bami na základě znázorněných výrazů a emocí. Například, že smutný výraz je reakcí na zlobící se tvář apod.

Hrajte si s kartami do té doby, dokud děti projevují zájem a udrží svoji pozornost. Následně se můžete
k této hře kdykoliv vracet a rozvíjet vzájemnou konverzaci na toto téma. Příjemnou zábavu!

Punishment trest
Reward odměna
Smile úsměv
Sad smutný
Angry rozlobený, rozhněvaný
Surprised překvapený
Confident jistý
Insecure nejistý
Cheerful veselý
Fearful obávající se
Tired unavený
Relaxed uvolněný
Sulky nabručený, trucující
Thrilled nadšený
Disappointed zklamaný
Bashful plachý
Cranky pomatený, ztřeštěný
Impatient netrpělivý

Relieved klidný
Upsetting zneklidňující
Tantrum záchvat vzteku
Friendly přátelský
Intimidating zastrašující
Goofy přihlouplý
Worried obávající se
Proud pyšný
Bored znuděný
Joyous radostný
Anxious zneklidněný
Grateful vděčný
Resentful rozhořčený
Excited vzrušený
Serene nevzrušený
Grouchy mrzutý
Annoyed otrávený, naštvaný
Amused pobavený

Exasperated rozčilený
Glad veselý
Astounded ohromený
Confounded zmatený
Confused popletený
Terrified vyděšený
Sobbing vzlykot
Suspicious nedůvěřivý
Irritated podrážděný
Uneasy znepokojený
Restless neposedný
Mischievous nezbedný
Miserable nešťastný
Ashamed stydící se
Embarrassed rozpačitý
Afraid bázlivý
Content spokojený
Timid bázlivý


