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TUNNE JA JUHI OMA EMOTSIOONE 
Ref. 20545 

 
 

KOMPLEKT : 
Komplekt koosneb 35 ümarast kaardist, mis on valmistatud paksust, tugevast papist, mis on väga 
vastupidav ja kvaliteetne. Kaartide läbimõõt on 9 cm. 

 

KAARTIDE KIRJELDUS 

- 30 erinevate nägudega kaarti, mis kujutavad 10 baasemotsiooni (meeldivaid, 
ebameeldivaid ja neutraalseid), igaüht 3 intensiivsusastmega. Intensiivsusastmed 
on iga emotsiooni puhul märgitud ristikheinapiltidega kaardi tagaküljel: 

 
 

     Nõrk / madala intensiivsusega 
 

        Keskmine / keskmise intensiisusega 

                Tugev / kõrge intensiisusega 

 
- 5 ristikheinaga/jokkeriga kaarti 

 

10 baasemotsiooni, mis kaartidel on kujutatud:  

MEELDIVAD 
1. Rõõm 
2. Uudishimu 
3. Imetlus 
4. Enesekindlus 

 
EBAMEELDIVAD 
5. Kurbus 
6. Viha 
7. Vastikus 
8. Hirm 
9. Süütunne 

 
NEUTRAALSED 
10. Üllatus 

 
Kaartidega on kaasas kokkuvõttev leht, kus iga emotsioon on seotud tema 3 pildiga. 
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SOOVITATAV VANUS: 
Vanusele 2 kuni 99. 

Emotsionaalne haridus on igas vanuses rikastav. See võib olla eriti kasulik, kui esineb raskusi 
tunnete ära tundmisel või määratlemisel, empaatilisuses või sotsialiseerumises. 

 
 

SOOVITATAVAD MÄNGUD: 
1. « Kuidas neid nimetatakse? » 

o Ettevalmistus: Asetage kõik kaardid lauale õigetpidi. 
o Mängu eesmärk: Emotsioonide nimetamiseks jaotada nad meeldivateks ja 

ebameeldivateks ning nad vastavalt intensiivsusele järjestada. 
o Õppeeesmärk: Saada tuttavaks 10 baasemotsiooniga, mis juhivad meie käitumist, 

õppida, kuidas neid ära tunda, neid nimetada, saada teadlikuks nende erinevast 
intensiivsusest ja igaühele tüüpilistest väljendustest. 

o Mängu käik: Andke selged juhised, näiteks: 
• Rühmita emotsioonid nii, nagu ise soovid, ning seejärel selgita, mis 

kriteeriumi alusel sa seda tegid. 
• Grupeeri kaardid meeldivateks, ebameeldivateks ja neutraalseteks 

emotsioonideks. 
• Jaota emotsioonid kahte gruppi: need, mille nimes sa kindle oled, ning need, 

mille nimes sa eriti kindle pole. 
• Moodusta 10 emotsioonide gruppi, milledest igaühes on kolm kaarti. 

Seejärel järjesta grupid vastavalt nende intensiivsusele. 

Tähelepanekud: 

- Kui mängib rohkem kui kaks last, on hea määrata mängujärjekord. 
- Raskustaseme suurendamiseks võite anda otsimiseks, järjestamiseks jne spetsiifilisi 

juhendeid. 
 

2. « Kolmekaupa 
mäletamine» 

o Mängijate arv: 2 - 8. 
o Ettevalmistus: Asetage kõik kaardid lauale tagurpidi. 
o Mängu käik: Kordamööda tõstab iga mängija üles kaardi, nimetab sellel näidatud 

emotsiooni ja jätab kaardi enda kätte. Ringe korratakse, kuid teise kaardi üles 
võtmise puhul saab mängija kaardi endale jätta, kui see on sama emotsioon nagu 
esimene; kui ei, asetab mängija selle tagurpidi tagasi. Kui mängijal õnnestub saada 
kõik kolm sama emotsiooni kujutavat kaarti, saavad nad kaardikomplekti endale 
jätta. Võitja on see, kellel on kõige rohkem kolme kaardi komplekte. 

o Mängu eesmärk: Lõbutseda ja püüda saada maksimaalne arv sama emotsiooni 
kolme kaardi võimalikke komplekte. 

o Õppeeesmärk: Õppida selgeks 10 baasemotsiooni nimed ning mõista näoilmeid, 
mida tüüpilise seostatakse igaühega neist. Tugevdada nägemismälu. 
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Tähelepanekud: 

o Iga mängija peab püüdma saada kolme emotsiooni erineva komplekti. Kui kaks 
mängijat valivad laualt sama emotsiooni, peab teine mängija selle tagurpidi lauale 
tagsi panama ning valima teise kaardi. 

o Raskustaseme tõstmiseks võite pärast iga ringi kaardid ära segada. 
o Võite mängida koos või ilma ristikheina/Jokkerikaartideta. Ristikheina kaarte saab 

kasutada iga emotsiooni asendamiseks, et kolme kaardi komplekti kokku saada. 
 

3. Tundeperekonad» 

o Mängijate arv: 2 - 6. 
o Ettevalmistus: Jagage igale mängijale kolm kaarti ja asetage ülejäänud kaardid 

tagurpidi ühte hunnikusse. 
o Mängu käik: Kui kõigil mängijatel on kolm kaarti, annab iga mängija tagurpidiselt 

endast paremal istuvale mängijale kaardi, millest ta soovib loobuda. Kui mängijal 
õnnestub kokku saada kolmene komplekt, peaks ta valjult ütlema: TRIO. Nad peaks 
seejärel demonstreerima emotsiooni oma komplektist ning kui teised mängijad 
arvavad ära tuned, mida ta näitab, võib mängija komplekti endale jätta. Seejärel 
võtab ta hunnikust veel kolm kaarti ja jätkab mängimist. Võitja on inimene, kellel on 
kõige rohkem kolme kaardi komplekte, kui kõik kaardid hunnikust on ära kasutatud. 

o Mängu eesmärk: Lõbutseda ja püüda saada maksimaalne arv kolme kaardi 
komplekte. 

o Õppeeesmärk: Õppida selgeks 10 baasemotsiooni nimed ning mõista näoilmeid, 
mida tüüpilise seostatakse igaühega neist. 

Tähelepanekud: 

- Võite mängida koos või ilma Jokkeriteta. Jokkeritega saab asendada iga emotsiooni, et 
moodustada kolme kaardi rühm. 

 

AEG ETTE KUJUTADA» 
 

Mis leiab aset sinu mõttes ja näol, kui…? Või mida sa tunned, kui…? 

1. Sulle tuleb külla su parim sober, keda sa pole ammu näinud… RÕÕM 
2. Sa oled äärmiselt näljane ning keegi paneb lauale su lemmiktoidu… RÕÕM 
3. Leiad üles mänguasja, mida väga armastad ja mille kaotasid kaua aega tagasi… 

RÕÕM 
4. Võidad suure võidu loteriil või loosis… RÕÕM 
5. Poiss, kes sulle meeldib, kutsub su kinno… RÕÕM 
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6. Jõuad koju ning laua peal on pruuni paberisse mässitud pakk, kuid kirja selle juures 
pole… UUDISHIMU 

7. Su sõber kannab alati kaasas musta ümbrikku, kuid ei lase sul kunagi näha, mis seal 
sees on… UUDISHIMU 

8. Tead, et su suurel õel on tohutu saladus, mida ta sulle pole rääkinud… 
UUDISHIMU 

9. Hakkad koolis õppima uut õppeainet, mille nimeks on ‘Koopas’… UUDISHIMU 
10. Näed kuivanud lehte maas liikumas, kuid õues pole tuult… UUDISHIMU 

 

11. Võidujooksus, mille jaoks sa tõsiselt treenisid, jõuab esimesena üle joone 
koolikaaslane, kelle puhul sa tead, et ta pole üldse treeninud… VIHA 

12. Sul on oma vanemale õele rääkida midagi väga tähtsat, kuid ta ei kuula sind… VIHA 
13. Oled just laua ära koristanud, kuid su sõber teeb selle meelega mustaks... VIHA 
14. Su lemmikmänguasi läheb katki… VIHA 
15. Sult küsitakse klassis just seda üht asja, mida sa ei tea… VIHA 

 

16. Keegi, keda sa väga armastad, peab mitmeks kuuks ära sõitma… KURBUS 
17. Su parim sõber ei taha sinuga mängida… KURBUS 
18. Su kõige lemmikumad maiustused on otsas ja sa ei saa juurde osta… KURBUS 
19. Su armastatud lemmikloom sureb… KURBUS 
20. Sõber, keda väga usaldasid, veab sind alt… KURBUS 

 

21. Su isa hoiab sul käest, et minna võõrale tänavale… ENESEKINDLUS 
22. Su suur õde aitab sul teha midagi, millega sa ise õigesti hakkama ei saanud… 

ENESEKINDLUS 
23. Su ema kallistab sind tugevasti ja paneb õhtul voodisse enne, kui magama 

lähed… ENESEKINDLUS 
24. Tegeled spordialaga, mida oskad väga hästi… ENESEKINDLUS 
25. Oled lõpetanud kõik oma kodused tööd ja tead, et oled kõik hästi teinud… 

ENESEKINDLUS 
 

26. Kui paned suhu toidu, mida väga vihkad… VASTIKUS 
27. Kui vahetad beebil mähkmeid ja selle sisu voolab sul üle käe… VASTIKUS 

 

28. õnnid mööda tänavat ja astud koera jäetud hunnikusse… VASTIKUS 
29. Pead kasutama avalikku käimlat ja see on väga räpane… VASTIKUS 
30. Avad karbi ja välja tuleb roiskunud liha hais… VASTIKUS 

 

31. Lähed oma lemmiklaulja kontserdile… IMETLUS 
32. Su parim sõber võidab võidujooksu, mille jaoks ta pidi tõesti pigutama… 

IMETLUS 
33. Su lemmik korvpallur viskab suurepärase korvi… IMETLUS 
34. Mägironija jõuab Mount Everesti tippu… IMETLUS 
35. Oled rannas ja näed imeilusat päikeseloojangut… IMETLUS 
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36. Oled unustanud, et sul on sünnipäev, ning koju jõudes on kõik su sõbrad seal… 

ÜLLATUS 
37. Paned jalga eelmise aasta püksid ning avastad taskust väga väärtusliku mündi… 

ÜLLATUS 
38. Su parim sõber tuleb külla, kui sa teda üldse ei oodanud… ÜLLATUS 
39. Karbist, mille puhul arvasid, et see on tühi, leiad oma lemmikmänguasja… 

ÜLLATUS 
40. Reisid läbi kõrbe ja järsku ilmub jõgi… ÜLLATUS 

 

41. Jooksed liiga kiiresti läbi koridori, põrkad mööbli otsa ja teed vaasi katki… 
SÜÜTUNNE 

42. Su õpetaja tundub väga kurb, kuna su kodune töö oli nii halb… SÜÜTUNNE 
43. Teed katki oma venna lemmikmänguasja… SÜÜTUNNE 
44. Kaks sinu sõpra vaidlevad omavahel, sest sina ei rääkinud neile tõtt… SÜÜTUNNE 
45. Su lemmikloom sureb, sest unustasid talle vett anda… SÜÜTUNNE 

 

46. Pead üksi voodisse minema nii, et tuled on kustus, pärast õudusjutu lugemist… 
HIRM 

47. Eksid ära võõras linnas ning ei tea, kuidas koju saada… HIRM 
48. Jääd koolitualetti luku taha ja mitte keegi ei kuule sind… HIRM 
49. Vaatad väga hirmsat filmi, kus uksed iseenesest lahti lähevad… HIRM 
50. Oled väga kõrgel kiigul, mis liiga kiiresti alla tuleb… HIRM 

 

TÄHELEPANEKUD: 

Ülaltoodud laused on soovituslikud. Võite leiutada nii palju olukordi, kui soovite. On väga 
rikastav “luua olukordi”, kus ühtegi last nimetamata või näitamata, on olukord laste jaoks 
tuttav, nii et nad suudavad tunda ära olukordi nende endi eludest. Pidage meeles, et ei 
peaks kunagi neid olukordi isiklikuks muutma ning peaksite vältima väärtushinnangute 
andmist. 

Väljamõeldud olukorrad võib grupeerida emotsioonide põhjal, kuid neid võib ka taseme 
raskemaks muutmiseks lugemisel omavahel segamini ajada. 

Pärast iga väljamõeldud olukorra lugemist peaks lapsed otsima üles kaardi, mis näitab 
kirjeldatud emotsiooni. 
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KAARTIDEGA SINU KÄES» 
 

Võtke mängimiseks kätte kolm kaarti, mis viitavad teatud emotsioonile: 

51. Pane nad intensiivsuse põhjal järjekorda. 
52. Mõtle välja olukord, mis võiks põhjustada sellise ilme ilmumise kellegi näole. 
53. Mis võiks olla sinuga juhtunud, et su näole ilmuks selline ilme? 
54. Imiteeri näoilmeid ja kehakeelt. 
55. Kirjelda kontekste, kus kolmel kaardil olevad näoilmed oleksid kõige sobivamad. 
56. Kirjelda kontekste ,kus sellised näoilmed EI OLEKS sobivad. 
57. Mõtle välja lugusid ja olukordi, mis on seotud inimestega kaardi piltidel. 

 

Ülaltoodu on vaid soovitused. Loovus ja mängulisus on tõendiks meeldivatest 
emotsionaalsetest olekutest ja eluolukordadest, mis on õppimist soodustavad. Kutsume 
teid looma kõiki tegevusi, mis teile meeldivad ja mida saab kohandada teie 
hariduskeskkonna erilistele vajadustele. 

 
 
 

----------- 

“Igaüks võib saada vihaseks, see on lihtne; kuid olla vihane õige inimese peale õigel määral ja õigel 
ajal ja õigel põhjusel, ning seda õigel viisil – see ei ole igaühe võimuses ning see ei ole lihtne.” 
(Aristoteles, Nikomachose Eetika) 

“Mõistuse harimine südame harimiseta pole mingi haridus.” (Aristoteles) 
 

“Õne võib leida ka kõige pimedamatel aegadel, kui meenub vaid tuld põlema panna.” (Albus 
Dumbledore) 

----------- 
 

MAR ROMERA. 
 
 
 
 
 



	

 



	

	


