
Wiosna idzie, a z nią Święta,  

Pani Nina i Pani Sylwia  

o grupie „Emtek” wciąż pamięta.  

Stąd pomysł nasz odlotowy, grajcie z 

rodzicami w planszówki i wszelkie 

troski macie z głowy. 

 



Wykaz gier planszowych, które 

potrafią czynić cuda… 

rozwijają komunikację niewerbalną, pomagają 
zrozumieć emocje, wspierają rozwój teorii 

umysłu a także wspomagają proces edukacji 
naszego dziecka  

 



„Imago” 

 

Celem gry jest 
zdobywanie punktów 

poprzez 
pokazywanie haseł 

za pomocą 
ułożonych z 

elementów obrazka, 
obrazków ułożonych 
w sekwencji, czy też 

animowanego 
obrazka w taki 

sposób, aby hasło to 
zostało odgadnięte. 
Za odgadnięte hasło 

dostajemy punkt, 
razem z osobami, 

które to hasło 
odgadły. 

„Małpiszon” 

Podczas rozgrywki 
układamy 6 stosów 

kart, a zawartość kart 
w kupce wyznacza 
liczba graczy. W 

każdej kupce 
znajduje się karta 

małpowania. Gracz 
wybiera jeden stos, 

wybiera spośród 
niego kartę dla siebie 
małpowania lub kartę 

zadań pozostałe 
karty tasuje i rozdaje 
wśród pozostałych 

uczestników. Rzuca 
kośćmi aby określić 
którą czynność będą 
wykonywali wszyscy 

gracze. 

„Palce w pralce” 
 

   Każdy z graczy 
dostaje kartę z 

określonym gestem, 
która kładzie przed 

sobą, po wystukaniu 
rytmu piosenki 

osoba, która zaczyna 
ma za zadanie 

wywołać gestem inną 
osobę, by ta 

wywoływała kolejną. 
Aby to zrobić musi 
spojrzeć na to, jaki 

dana osoba ma gest 
i  go w rozgrywce tuż 
po wystukaniu rytmu 

piosenki.  
 

„Tmes Up” 

 

W tę wersję mogą 
grać dzieci od 4 roku 

życia. Jest to 
świetna gra 

ponieważ uczy 
również kooperacji – 
współpracy na ten 

sam cel. Grę 
dzielimy na dwie 

rozgrywki. 

„Activity” 

W tej grze celem jest 
doprowadzenie słoni 

do ujścia nilu. 
Możemy do tego 

doprowadzić poprzez 
pokazywanie haseł w 

taki sposób, aby 
przeciwnicy te hasła 

odgadli. Możemy 
opisywać obrazki za 

pomocą słów nie 
używając nazwy 

przedmiotu, 
pokazywać lub też 

jako 3 opcja – 
rysować na kartce. 
Karty z gry można 

używać również bez 
konieczności 

rozkładania planszy. 

Gry rozwijające komunikację niewerbalną 

 

Pełen opis gier możemy znaleźć w linku podanym 
na końcu prezentacji 



„Gra na 
emocjach”  

gra karciana, dla 
dzieci  w wieku 

5+ 

Gra zawiera ponad 
100 kart z ikonkami, 
za pomocą których 

przedstawiać 
będziemy różne 
emocje. Każda z 
nich kojarzyć się 
może z wieloma 

rzeczami, co 
gwarantuje świetną 

zabawę! 

 

„E-Montionz” 

 

Gra ta dostarcza 
mnóstwo emocji i 

zabawy i przy okazji 
pobudza do 
rozmowy o 

emocjach, mimo, że 
nie ma takiej 

konieczności w 
instrukcji, ale nie da 
się bez tego obejść. 

„Dylematy” 

 

zdecydowanie dla 
młodzieży (12+) 

 Nietypowa gra 
moralnych 

dylematów i 
trudnych wyborów. 
Usiądźcie w okręgu 
w grupie od 4 do 15 

osób i rozdajcie 
każdemu z graczy 

po 2 karty do 
głosowania (“A” 

oraz “B”). 
Wybierzcie tego, 
kto rozpocznie 

zabawę. 

 

„Emocje” 
 

 Składa się z puzzli 
które tworzą 

planszę, kart z 
podstawowymi 

emocjami i krążków, 
które będą służyły 

wskazywaniu 
emocji, które są na 
nich przedstawione, 

w zależności od 
tego, czy na karcie 
pojawi się pytanie 

by to zrobić. 
 

„Empatia” 

 

Od pierwszych 
momentów, pudełka 

i zawartości, gra 
przeogromnie 

zachwyca 
przenosząc w świat 
wyobraźni i fantazji.  

Gry o poznaniu i emocjach 
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„Góra 
uczuć”   

Gra, bazuje na 
zdaniach 

niedokończonych, 
które mają 
pobudzać i 
stymulować 

wyobraźnię. 
Ćwiczeniach i 

zadaniach, które 
mają na celu 
odkryć, jak 

dziecko radzi 
sobie z 

komunikacją w 
grupie i jakie ma 

strategie 
działania. 

„Emojito”  

 Wyjątkowa gra 
wykorzystująca 

komunikację 
niewerbalną. 

Używa się w niej 
określonych 

środków 
ekspresji: 
wyrażania 

przedstawionych 
emocji za 

pomocą twarzy, 
dźwięku lub 
połączenia 

mimiki i dźwięku. 

„MiJaMy 
się” 

 

Zachwycająca 
gra Trefl 

Factory, która 
przyciągnie 

każdego 
miłośnika 
kamieni 

kosmicznych i 
zaoferowanych 

tematyką 
kosmosu. 

„Odkrycia” 
Prosta gra, 

która pozwala 
odkrywać nowe 

oblicza i 
otwierać swój 

własny, 
wewnętrzny 

świat na innych. 
Pomaga 

poznawać 
wartości innych 
osób oraz uczy 

ich 
akceptowania i 

rozwijają 
inteligencję 

emocjonalną.  

„Pytaki” 

Przeznaczona 
jest nie tylko dla 

dzieci, ale 
również dla 

rodzin i myślę, 
że nie powinno 
jej zabraknąć w 
żadnym domu. 

Gry o poznaniu i emocjach 
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„Dixit” 

 

To kultowa już 
gra, która 
powinna 

wyposażać każdy 
dom. Karty 

przydają się nie 
tylko do samej 

gry w dixit. Za ich 
pomocą możemy 

uczyć się 
odczytywać 

emocje, szukać 
przyczyny i 

skutku, wymyślać 
historie i 

pobudzać 
wyobraźnię. 

„TelePatia” 

 

Jest to gra w 
której gracze 
dzielą się na 

drużyny, najlepiej 
takie, które 
twiedzą, że 

całkiem dobrze 
się znają. 

Następnie jedna 
z osób rzuca 
kostką, która 
wyznaczy czy 

skojarzenia będą 
wypisywane na 

podstawie 
obrazka czy 

słowa z karty. 

„Gangster 
city” 

Dość trudna gra 
dla prawdziwych 
detektywów, w 

której celem jest 
odgadnięcie kto 

zabił, gdzie i 
dlaczego. 

Odpowiedzi 
uzyskujemy 

poprzez 
wybieranie 

określonej karty 
ze środka stołu 

lub z talii, 
wykładanie jej 

obok stojącej na 
naszym podeście 

karty.  

„CV Co by 
było 

gdyby”….  

Jest to bardzo 
ciekawa gra w 
której kreujemy 

życie swoich 
postaci. Celem 

jest zrealizowanie 
„życiowego celu” i 
uzyskanie dzięki 

temu jak 
największej liczby 
punktów. Karty w 
grze podzielone 
sa na 3 etapy 

życia – młodość, 
wiek dorosły i 

starość.  

„Gdybyś 
był… „ 

 
Jest to bardzo 

prosta aczkolwiek 
jednocześnie 
niesamowicie 
wspierająca 

rozwój gra, w 
której zadaniem 

jest wczucie się w 
perspektywę 

drugiej osoby i 
pomyślenie o tym 
jak ona mogłaby 
myśleć o sobie 
przez pryzmat 

swoich 
doświadczeń.  

Gry wspierające rozwój teorii umysłu 
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„Jednym 
słowem” 

 Można w nią 
grać na dwa 
sposoby w 

zależności od 
liczby graczy. 

Pierwszy gracz 
losuje kartę, 
kładzie przed 

sobą na 
podstawce i 

nieświadom tego 
co na nich się 

znajduje wybiera 
numer z hasłem, 

które będzie 
odgadywał. 

„Kim 
jestem” 

 

Gra która 
wymaga od 

dzieci 
posiadania 

reprezentacji 
umysłowej 

przedmiotów, 
określając je na 
podstawie ich 
funkcji, cechy i 

klasy.  

„Time’s up!  

 

Gra polega na 
tłumaczeniu w 

drużynach haseł 
w trzech różnych 
turach na czas, 
który wyznacza 

klepsydra. 
Celem jest ich 
jak największe 
odgadnięcie i 
zapamiętanie! 

„Sherlock” 

 

Gra 
detektywistyczn

a, w której 
każdy z 

uczestników ma 
za zadanie 

dojść do 
wniosku kto jest 

mordercą. 

„Pędzące 
żółwie” 

 

Gra poleca na 
tym aby jak 
najszybciej 

przedostać się 
do mety 

ukrywając 
tożsamość 

swojego żółwia. 

Gry wspierające rozwój teorii umysłu 
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Gry edukacyjne 

„Paszczaki” 

 

Jest to ewidentnie 
mój faworyt, który 

udoskonala 
spostrzegawczość, 

umiejętność 
logicznego 
myślenia, 

dokonywania 
właściwych decyzji 

na podstawie 
układania ciągów 
obrazków, czyli 

przy okazji rozwija 
umiejętności 

matematyczne! 

„Pora na 
stwora” 

 

Pora na stwora 
uczy dzieci 

dokonywania 
decyzji i 

spostrzegawczo-
ści.  

„Potworne 
porządki” 

 

Gra dla 
najmłodszych (od 
3rż.) ale nie tylko. 

Doskonali 
umiejętności 

zabawy 
naprzemiennej, 
percepcyjne – 

dopasowywania 
elementów 

posiadających 
określony kształt 

do płaskiego 
konturu 

znajdującego się 
na planszy.  

„Mrówki” 

 

 

Jest to gra 
rozwijająca 

spostrzegawczość, 
skanowanie pola 

wzrokowego i 
doskonaląca 

refleks. Co ważne 
również zdolności 

matematyczne!  

„Detektyw 
pozytywka na 

tropie” 

 

Gra rozwija 
pamięć, zdolności 

myślenia 
strategicznego i 

przede wszystkim 
rozwija 

umiejętności 
matematyczne.  

Pełen opis gier możemy znaleźć w linku podanym 
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