
Pomoc edukacyjna przeznaczona w ramach 
wychowania społeczno – moralnego dzieci 
i młodzieży. Gra zawiera ilustracje różnych emocji 
do wykorzystania na zajęcia dotyczących 
rozwijania emocjonalności ,  poznawania 
słownictwa dotyczącego uczuć i emocji, 
rozpoznawania przeżywanych uczuć oraz emocji.

ZAWARTOŚĆ:
ź Drewniana skrzynka o wymiarach 

ok. 23 x 10,5 x 6 cm, 
ź 40 płytek o wymiarach 4 x 8 cm 

z 20 ilustracjami uczuć i emocji.

WARTOŚCI DYDAKTYCZNE:
ź Rozwijanie pamięci mechanicznej dzieci,
ź Doskonalenie umiejętności koncentracji 

uwagi, 
ź Kształtowanie dojrzałości emocjonalnej 

i społecznej dzieci, które potrafią: 
 - pogodzić się z porażką, 
 - rozwiązywać sytuacje konfliktowe, 
 - obiektywnie oceniać innych, 
 - mają adekwatną samoocenę, znają
   swoje możliwości i wie na co je stać, 
 - bez lęku podejmują się trudnych 
   i nowych działań,  
 - umie nazywać przeżywane przez siebie 
   uczucia i emocje oraz okazywać je we 
   właściwy, aprobowany społecznie sposób, 
 - radzić sobie ze stresem.

MEMORY
„NASZE EMOCJE”
AUTOR: Jolanta Heller

WYDRUKOWANO NA PAPIERZE EKOLOGICZNYM          
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ZASADY GRY:

I wersja:
Gra typu memory, polegająca na znajdowaniu par 
takich samych obrazków przedstawiających 
przeżywane i wyrażane emocje. 
Płytki z obrazkami układa się odwrotnie, 
a następnie gracze w ustalonej kolejności 
odwracają po dwa obrazki – jeśli nie ma pary to 
odkłada się płytki w te same miejsca, jeśli 
odnajdujemy parę to zabieramy. Wygrywa ta 
osoba, która zdobędzie większą ilość par.

II wersja:
Gracze otrzymują takie same płytki - jeden 
układa swoje w dowolnej kolejności, a drugi musi 
zapamiętać kolejność. Następnie odwraca się 
karty i gracz obserwujący musi ułożyć je w tej 
samej kolejności.
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WYPRODUKOWANO W POLSCE             

Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla  
dzieci w wieku poniżej 3 lat z uwagi 
ostre krawędzie i wykończenia!
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All rights reserved.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

Przechowywać w suchym pomieszczeniu. Unikać wilgoci! Do 
czyszczenia używać suchej lub lekko wilgotnej, bawełnianej szmatki 
(inne materiały mogą porysować powierzchnię). Stosować czystą wodę, 
bez detergentów i rozpuszczalników. 

Przed podaniem dziecku zabawki upewnij się, że produkt jest 
kompletny i nieuszkodzony. Opakowanie nie jest integralną częścią 
produktu i należy je usunąć wraz z wszystkimi elementami przed 
podaniem zabawki dziecku. Opakowanie nie służy do zabawy. 
Opakowanie foliowe może być niebezpieczne dla dziecka. Aby uniknąć 
możliwości uduszenia należy je usunąć wraz z wszystkimi jego 
elementami. Zachowaj instrukcję użytkowania ze względu na ważne 
informacje. 
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