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АВТОРСЬКА МОТИВАЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА
ГРА ВІД «НА УРОК»

Ви тримаєте в руках оригінальну гру, розроблену командою Освітнього проекту
 «На Урок» для творчих і натхненних педагогів. Вона допоможе вам розвивати 
емоційний інтелект учнів, а також пояснити дітям, які емоції можуть охоплювати 
людину, що вона відчуває, як проявляються її почуття. Граючи, ваші учні більше 
дізнаються одне про одного, налагодять взаємодію, спілкування і обмін інформацією.
І весело проведуть час!

Правила гри такі. Ви маєте 36 карток. Кількість учасників гри – від 3 до 6 осіб. 
Якщо ви хочете запросити більшу кількість гравців, роздрукуйте два або три 
комплекти карток.Починаючи гру, роздайте кожному гравцеві по 3 картки, а 
решту покладіть у центр ігрового поля. Той, хто робить перший крок, на власний 
розсуд обирає одну із своїх карток і виконуєїї завдання, а потім бере картку із тих, 
що не були роздані. Так само чинять й інші гравці. Будь-який хід завершується тим,
що гравець бере нову картку. Завдання, зазначене на картці, необхідно 
обов’язково виконати. 

Картки з половинками зображень (4 шт). Цю картку ви можете використати у
тому разі, якщо хтось із гравців має відповідну половинку зображення. Тоді гравці
складають зображення, один із них бере нову картку із тих, що лежать у центрі
ігрового поля, і вони вдвох виконують відповідне завдання. Кожен гравець 
отримує за виконання цього завдання по 3 бали. 

Картки настрою (10 шт) – «посміхається», «веселість», «боїться», «ненавиджу»,
«гнів», «мріє», «бешкетує», «хитрую», «смуток», «подобається». Гравцю, який
отримав таку картку, треба розказати про ситуацію, у якій може виникати емоція, 
зображена на картці. За виконання цього завдання учасник гри отримує 2 бали.



Картки із завданнями (10 шт). Гравець, який отримав таку картку, має 
виконати відповідне завдання: 

зроби комплімент гравцю праворуч або ліворуч; 
обери одного з гравців і розкажи, що тобі подобається у цій людині; 
розкажи про одну із своїх захопливих пригод; 
розкажи про те, чого ніхто не знає; 
розкажи про те, чим ти пишаєшся; 
розкажи про свого найкращого друга або подругу;
покажи свою найкращу посмішку; 
опиши та порадь гравцю ліворуч улюблену книгу;
опиши та порадь гравцю ліворуч улюблену пісню;
опиши та порадь гравцю праворуч улюблений фільм.

За виконання цього завдання учасник гри отримує 2 бали.



Картки-загадки (8 шт) – «турбуюсь», «дружить», «втома», «плаче», «хворію», 
«співає», «розгубленість», «біль». Гравець, який отримав таку картку, має 
показати настрій або стан, зазначений на картці, а інші гравці повинні відгадати, 
що він демонструє. Учасник, який відповідає правильно, отримує 1 бал.

Як ігрові картки ви можете використати дизайнерські картки для розвитку 
емоційного інтелекту та навичок комунікації, розроблені командою 
Освітнього проекту «На Урок».  

Гра триває доти, доки кожен гравець не зробить 5 кроків, або доки не закінчаться 
картки. Після останнього кроку всі гравці підраховують свої бали. 
Перемагає той, хто набирає найбільшу кількість балів.

Спеціальні картки (4 шт). Гравець, який отримав таку картку, має виконати 
відповідне завдання: 

пропусти хід;
візьми додаткову картку;

зміни напрям гри;
попроси когось придумати для тебе завдання.


