
 

 

 

AKR20542 Arckifejezések  

 
A készlet tartalma: 

50 db, kemény kartonkártya, melyek közül: 

- 10 mesterkártya piros kerettel, rajtuk egy-egy rajzolt gyermekarc különböző arckifejezésekkel: 

1. Boldog 

2. Meglepődik 

3. Mérges 

4. Szomorú/sír 

5. Kacsint 

6. Nyelvét nyújtja 

7. Felfújja az arcát 

8. Kiabál 

9. Alszik 

10. Puszit ad 

- 40 kártya kék kerettel, melyeken a felsorolt 10 arckifejezést láthatjuk egy kisfiú, egy kislány, egy férfi és egy nő arcán. 

 

Fejlesztési célok: 

A gyermek pszichológiai alakulásának több területét fejleszthetjük: 

- Megtanulja felismerni a különböző arckifejezéseket, gesztusokat, érzelmeket, érzéseket, lelkiállapotokat. 

- Megtanulja utánozni a felismert érzelmeket, hangulatokat stb. 

- Szókincsét érzelmeket kifejező szavakkal bővíti. 

- Fogalmazásfejlesztés a képek alapján mondott történetekkel, a képek leírásával. 

- Vizuo-motoros koordináció fejlesztése a képek rakosgatásával. 

- A kép szereplőinek csoportosítása, osztályozása, párosítása az arcukon látható kifejezés alapján. 

- Korai figyelem- és megfigyelőképesség fejlesztés. 

 

Ajánlott életkor: 

3 éves kortól  

 

Módszerek, használati javaslatok 
- Minden mesterkártyához (rajzolt arckifejezés, piros keret) 4 kék keretes kártya tartozik. 

- Önellenőrző rendszere van a játéknak a kártyák hátán lévő jelek segítségével. Ez lehetővé teszi, hogy a gyermek egyedül is játsszon a 

készlettel, és kijavítsa, ha elrontott valamilyen egyeztetést. 

- Osszuk ki a 10 piros keretes mesterkártyát, a többit pedig terítsük szét az asztalon. A gyermek az asztalon lévő kártyák közül 

kiválasztja a négyet, ami az ő mesterkártyájához tartozik.  

- Amikor elkészült, megfordítja a kártyákat, és ellenőrzi, hogy jól dolgozott-e, azaz egyeznek-e a rajzok a kártyák hátán. 

- Miután kiosztotta a mesterkártyákat, a pedagógus mutassa meg egy példán, hogy mi a tennivaló, rakja ki egy mesterkártya köré a 

hozzá tartozó kártyákat, majd ellenőrizze a kártyák hátán a jeleket. 

Foglalkozások 

Arckifejezések felismerése 

1. Piros keretes mesterkártyák 

Amikor a pedagógus megmutat a gyermeknek egy kártyát, a kép alapján válaszoljon a gyermek a kérdésekre: Mit csinál a gyermek? Mit 

érez? Mi baja van? 

A hangulat, érzelem, arckifejezés beazonosítása után többféle tevékenység végezhető: 

o utánozza a gyermek az arckifejezést; 

o írja le szavakkal az arckifejezést úgy, hogy kérdésekre válaszol a képen látható alak szájáról, szeméről, kezéről stb.; 

o képzelje el, mi történt, mi okozta a képen látható érzelmet, hangulatot. 

Egymás mellé teszünk több kártyát, és rákérdezünk, melyik fejez ki szomorúságot, melyik boldogságot stb., a gyermek pedig rámutat a 

megfelelő képre. 

2. Kék keretes kártyák 

o Az előző gyakorlatokat végezhetjük egy vagy több alak képével. 

Arckifejezések egyeztetése 

A piros és kék keretes kártyákkal: a kártyákat szétterítjük az asztalon, a gyermekek minden piros keretes kártyához oda rakják kereszt 

alakban a hozzá illő 4 kék keretes kártyát. 

Történetek kitalálása 

Kék keretes kártyákkal 

o Válasszon ki a gyermek több különböző arcú szereplőt, és találjon ki hozzájuk egy történetet, ami indokolja, ki miért van a 

képen látható hangulatban. 

 

Jó szórakozást! 

 

A játékot importálja és forgalmazza: 

Katica Játék Kft. 

1077 Budapest, Király utca 101. 

(Lövölde térnél) 

Tel/fax: 06 1 46 22 388/387  

Web: wvvw.katica.hu   

E-mail: katica@katica.hu 
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