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OBSAH: 
Hru tvoří 54 skutečných fotografií s postavami v různých situacích. Obsahuje 22 bublin 
různých barev a tvarů. Rozměry fotografií:16,6 x 11,6 cm 

DOPORUČENÝ VĚK:  
Od 3 do 8 let. 

Skutečné snímky podporují rozvoj řeči u 3letých. U dětí od 4 do 6 let pomáhají strukturovat 
jazyk, získat slovní zásobu a rozvíjet dovednosti jako empatie, identifikace a uznání emoce. 

S přihlédnutím k věku se tato hra dá hrát s malými dětmi stejně jako se staršími dětmi 
a dospělými. 

Účelem bubliny je dodat hře zábavné prvky, které podporují rozvoj představivosti 
a empatie prostřednictvím slovního vyjádření (ne prostřednictvím psaného projevu, takže 
nejsou určené k tomu, aby se na ně psalo). 

CÍLE UČENÍ: 
 

o Podpořit rozeznávání emocí u jiných lidí v různých situacích. 
o Být schopen vyjadřovat emoce a myšlenky. 
o Rozvíjet schopnosti empatie, schopnost vcítit se do pocitů druhého. 
o Zlepšit komunikaci a rozvoj jazyka. 
o Obohatit slovní zásobu týkající se emocí. 
o Rozvíjet pozornost a schopnost pozorování. 

 
 

POKYNY KE HŘE: 
 

1. Podívejte se na jednu z fotografií a zkuste se vcítit do osoby na obrázku. 
2. Vyberte si textovou bublinu a slovně vyjádřete, co si člověk na obrázku myslí. 
3. Tuto hru lze hrát jednotlivě nebo ve skupině. Pokud hrajete jako skupina, každý 

může obohatit názory druhých a naučí se, že stejná situace může u různých lidí 
vzbuzovat různé myšlenky a pocity. 
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DALŠÍ AKTIVITY: 
 

1. Rozdělte karty na příjemné a nepříjemné pocity. Ze všech fotografií vyberte ty, 
kde lidé pociťují pozitivní emoce. Řekněte si, jaké emoce sdělují a proč. 

2. Hádejte fotografie. Vyberte skupinu fotografií a popište jednu z nich s důrazem 
na myšlenky a emoce, které osoby vyjadřují. Zbytek skupiny hádá, který snímek 
odpovídá popisu. 

3. Vytvářejte příběhy. Vytvářejte krátké příběhy podle různých fotografií. Spojte 
činnosti, myšlenky a osoby do příběhu. 
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