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OBSAH: 
Hra sa skladá z 54 skutočných fotiek s rôznymi osobami v rôznych situáciách. Obsahuje 22 
dialógových bublín rôznych farieb a tvarov. Rozmery fotiek: 16,6 x 11,6 cm. 

ODPORÚČANÝ VEK:  
Vek od 3 do 8 rokov.  

Skutočné fotky pomáhajú stimulovať reč od 3 rokov. Vek od 4 do 6 pomáhajú štrukturovať 
reč a zvyšovať slovnú zásobu a rozvíjať zručnosti ako empatia, poznávanie a rozpoznávanie 
emócií.   

Podľa tejto charakteristiky, túto hru môžete používať pre malé aj staršie deti a tiež dospelých. 

Účelom dialógových bubliniek je poskytnúť hre zábavné nástroje, ktoré podporujú rozvoj 
predstavivosti a empatie prostredníctvom hovoreného jazyka (nie prostredníctvom 
písaného jazyka, takže nie sú určené na to, aby sa na nich písalo). 

PEDAGOGICKÉ CIELE: 
 

o Podporovať skúmanie emócií u iných ľudí v rôznych situáciách.  
o Byť schopný vyjadriť emócie a myšlienky. 
o Rozvíjať empatiu, vcítiť sa do pocitu iných ľudí. 
o Zlepšiť komunikáciu a rozvoj reči. 
o Obohatiť slovnú zásobu, ktorá sa týka emócií. 
o Rozvíjať schopnosti pozornosti a pozorovania 

 
 

SYSTÉM HRY: 
 

1. Pozorujte jednu z fotografií a vcíťte sa do pocitu postáv na tej fotografií. 
2. Vyberte jednu dialógovú bublinku a ústne vyjadrite to, čo si každá z postáv na 

obrázku myslí. 
3. Túto aktivitu môžete robiť jednotlivo alebo v skupinách. Ak pracujete v skupinách, 

všetci sa môžete obohatiť z názorov druhých a naučiť sa, že rovnaká situácia môže 
vyvolať u každého rôzne myšlienky a emócie.  
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ĎALŠIE AKTIVITY: 
 

1. Emócie rozdeľte na príjemné a nepríjemné. Zo všetkých fotografií vyberte tie, na 
ktorých postavy odzrkadľujú pozitívne emócie.  Analyzujte, aké emócie vysielajú a 
prečo. 

2. Uhádni fotografiu. Vyberte skupinu fotografií a opíšte jednu z tých, ktorá 
poukazuje na myšlienky a / alebo emócie danej postavy Ostatní musia uhádnuť 
obrázok, ktorý zodpovedá danému opisu.  

3. Tvorenie príbehov. Pomocou niekoľkých fotografií vytvorte krátke príbehy. 
Vyberte deje, myšlienky a postavy podľa uvedených fotografií, na základe ktorých 
ich vieme spojiť do jedného príbehu. 
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