
 

ML 45402 Emotions Detective – Érzelem-nyomozó 

Figyeld empátiával a mindennapi történéseket!  

Ezzel a játékkal megtanulsz jobban figyelni saját érzelmeidre és másokéra is, megszokod szavakkal 
kifejezni érzelmi állapotodat, és stratégiákat fedezel fel, melyekkel kordában tudod tartani a napi 
események által kiváltott hangulatokat. 
 
Életkor: 3-6 éveseknek 
Játékosok száma: 2-6 
 
Fejleszti: az empátiát, a toleranciát, a beszédkészséget. 
 
A készlet tartalma:  
24 kártya „megoldatlan ügyek” jeleneteivel, 18 csillag a lezárt ügyekhez, egy nagyító, egy 
helyszínválasztó pörgető, 1 játékleírás 
  
A játék célja: 
Gyűjts össze 5 csillagot, amivel a lezárt ügyeket díjazzák, ezzel meg is nyerted a játékot. 
 
A játék menete: 
Szétválogatjuk a kártyákat helyszínek szerint a színük alapján. A négy kártyacsomót egymás mellé 
tesszük az asztalon lefelé fordítva. Mellé odakészítjük a csillagokat is, és középre rakjuk a 
helyszínpörgetőt. 
1. Az első játékos vagy csapat megpörgeti a nyilat, hogy kiválassza a helyszínt. 
2. Húz egy kártyát a kiválasztott helyszínhez kapcsolódó „megoldatlan ügyek” közül, és lerakja 

maga elé a jól látható jelenettel felfelé.  
3. A játékos elmondja a többieknek, milyen történést lát a képen, és szerinte mi fog ezután 

következni. 
4. Majd megfordítja a kártyát, és a nagyító segítségével a kusza képből kirajzolódó jelenetet leírja a 

társainak.  
5. Ha ez a jelenet egyezik azzal, amit előzőleg feltételezett, kap egy „lezárt ügy” csillagot. A kártyát 

visszarakja a kártyacsomó aljára. 
6. Ha nem találta el a folytatást, a kártyát akkor is visszarakja, csak nem kap csillagot, és a játék 

folyik tovább.  
 
Nagyon fontos, hogy a gyermekek felszabadultan meséljenek a képekről, ebben tükröződni fog, mit 
gondolnak, mit éreznek. 
Amit elmondanak, gyakran olyasmi lesz, amit maguk is átéltek. A szavakba öntés meghatározó 
lépés az érzelmek kezelésében. Ha megnevezzük, mit érzünk, megismerjük érzelmeinket, s így 
könnyebben megtanuljuk kezelni őket. 
 
Hozzárendelt értékként a Miniland minőséget és biztonságot ad a játékokhoz. Az egyes elemek 

gondos kompozíciójának köszönhetően a játékok sokféleképpen használhatók, egyszerre több 
gyermek is játszhat velük. 
 
Importálja és forgalmazza:  Katica Játék Kft. 

1077 Bp. Király u. 101. 
Tel.: 46 22 388 
E-mail: katica@katica.hu 
Web: www.katica.hu 


