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Maci Kártyák 

 

Áttekintés 

A Maci Kártyák egy ideális eszköz az érzelmekről szóló terápiás beszélgetésekhez. A 

kártyákat úgy tervezték, hogy az érzelmek széles skáláját jelenítsék meg, a leggyakoribb érzelmek 

különböző változatait (boldog, szomorú, félős, mérges). Írott szavak használata nélkül, a Maci 

Kártyák arra ösztönzik az embert, hogy saját szavaival írja le az érzéseket, tehát a kártyákon 

megjelenített érzések szabadon, egyénileg értelmezhetőek. Különböző emberek valószínűleg 

teljesen máshogyan értelmeznek egyes kártyákat.  

A kártyákon lévő számok hasznosak lehetnek, ha fel szeretnénk jegyezni a választást és 

változást egyes érzésekben. Elővizsgálatainkban nem zavarták meg a klienseket, mindazonáltal 

néha szükség lehet újra tisztázni, hogy a számok nem jelentenek pontokat, értékeket vagy bármilyen 

más mértékkel nem bírnak.  

A Maci Kártyák egyeseknél nem használhatóak olyan jól, először végig kell gondolni a 

használhatóságot az adott helyzetben.  

A “Játékok, Foglalkozások és Jégtörők” rész a gyakorlati munkában lehet hasznosítható. 

 

Előnyök 

A Maci Kártyák élénkek, színesek és könnyen kezelhetőek. A figuráknak nagy a felhívó, 

bevonó jellege (csak meg kell nézni, hogyan mosolyognak az emberek, amikor először látják).  

A verbalitást nélkülözve a kártyák ideálisak fiatal gyerekeknek és alacsony iskolázottságú vagy 

szóbeli kifejezésükben akadályozott felnőtteknek is.       

Néha nehéz szóban kifejezni, hogyan is érzünk, esetleg sok, különböző és ellentétes, 

összezavaró érzést tapasztalunk egyszerre. A kártyák végignézése segíthet olyan érzések 

felismerésében és azonosításában, amik egyébként nem nyilvánvalóak.  

A kártyák egy alternatív fókuszpontot nyújtanak a kliensnek. Néha az emberek könnyebbnek 

találják, ha szemkontaktus felvétele nélkül gondolkodhatnak, emlékezhetnek vagy fejezhetik ki 

magukat. A kártyák erre “engedélyt” adhatnak.  

Egyes embereknek az érzésekről beszélni szokatlan és megfoghatatlan. A Maci Kártyák egy 

konkrétabb jelentést adhatnak, az érzelmekről szóló beszélgetés részeként.  
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A Maci Kártyák használata 

A Maci Kártyák egyénileg, párosan és csoportban is használhatóak. 

A felhasználás módja természetesen attól függ, hogy mit szeretnénk elérni. A kártyák 

segítenek a kliensnek érzelmek felfedezésében, felismerésében, azonosításában és remélhetőleg 

közlésében. A pozitív változás elérésének tényleges módja a szakmai tapasztalattól és személyes 

jártasságoktól függ. 

A kártya legegyszerűbb használatának módja, ha megkérjük a klienst, hogy válasszon egy 

vagy több kártyát, amelyek leginkább megjelenítik az érzést, amit éreznek. Ez lehetőséget teremt a 

beszélgetés elkezdésére és a bevonódásra. Mind a 48 kártyát végignézni néhány embernek 

megterhelő lehet. Hasznos, ha összekészítünk egy kisebb csomagot, amely alapvetőbb érzéseket 

tartalmaz. A többi kártyát az adott érzés könnyebb azonosítására mutathatjuk be.  

 

Játékok 

• Medvének lenni 

Terítsd ki a kártyákat egy padra vagy asztalra és a kliens válasszon 1-2-t, amilyen érzést 

szeretne érezni. Ötleteljetek a klienssel, mi lenne akkor, amikor ezeket a tulajdonságokat már elérte. 

Készíts listát azokról a dolgokról, amit csinálni fog, de most nem csinál.  Fénymásold le a kártyát és a 

lapon fennmaradó részre jegyezzétek fel, mik segíthetnek ilyen macivá válni. A kliens kiteheti a rajzot 

valamilyen jól látható helyre otthon, a hűtőre vagy az ágya mellé például. A további tanácsadási 

alkalmakon dolgozhatunk a lépésekkel, amik ezek az álmok és tervek megvalósulása felé vezetnek. 

 

• Pocsék frizura napok 

Kérd meg a klienst, hogy nézze végig a macikat és válasszon ki egyet, ami kifejezi, hogyan 

érzi magát a legrosszabb napjain. Beszéljétek meg a választott érzéseket! Kérd meg, hogy válasszon 

most egy olyan érzést, amit fel szeretne fedezni. Beszélgessetek róla, mikor érezhet így az ember. 

Segítsd a klienst az érzés teljes megértésében és hogy mik játszhatnak közre a kialakulásában. 

Gondolkozzatok közösen, mi segíthet a kezelni ezt az érzést! 

 

• Találkozás a családdal 

Családi megbeszélésen, használd a Maci Kártyákat, hogy segítsd a családtagokat, hogy ki 

tudják fejezni, hogyan éreznek a család iránt. Kérj meg minden tagok, hogy mutassa be a kártyáját a 

többieknek!  Biztosíts tanácsadást és ismereteket a család számára az érzéseik 

megváltoztatásának/fejlesztésének folyamatáról. 
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• Barrier buster – Akadályok legyőzése 

Kérd meg a klienst, hogy válasszon egy kártyát arra az állapotra, ahogyan most érzi magát. 

Ezután válasszon egyet arra, hogyan szeretné érezni magát a jövőben. Beszéljetek a kettő közti 

különbségekről, illetve arról, milyen akadályok nehezítik azt, hogy a második mackó által szimbolizált 

állapot megvalósulhasson. Gondolkozzon terveken, stratégiákon az akadályok áthidalására, pl. 

gondolja végig, hogyan feljődhetne a fontos területeken, naponta dicsérje/jutalmazza magát 

önbizalma növelésére. 

 

• Name That Feeling - Nevezd meg az érzést 

Véletlenszerűen vegyél ki egy kártyát a csomagból, és mutasd fel azt a csoportnak/osztálynak. 

Kérd meg a csoporttagokat, hogy nevezzék meg a kártyán látott érzést. Valószínűleg számos 

különböző választ fogsz kapni a kérdésre, más szavakat, de ugyanazzal vagy hasonló jelentéssel. Írd 

fel ezeket a szavakat a táblára, majd közösen vitassátok meg, beszélgessetek a hasonlóságokról és 

különbségekről. Gyakran az egyes szavak ugyanarra az érzésre vonatkoznak, csak adott érzés 

intenzitásbeli különbségeit fejezik ki. Ha ez így van, akkor kérd meg a csoportot, hogy rangsorolják a 

szavakat az intenzitása mentén. 

 

• Lights, Camera, Action! 1 

Ehhez a feladathoz szükséged lesz két pakli kártyára vagy egy pakli kártyára és a letöltött 

poszterre (?). A feladat kezdéseként mutasd meg a kártyákat (vagy a posztert) az egész csoportnak. 

Majd véletlenszerűen tegyél le mindenki elé egy-egy kártyát lefordítva, ügyelve arra, hogy ne 

látszódjon a macis fele. Ezután minden csoporttag sorban jelenítse meg a kapott saját kártyáját, 

utánozzák testbeszédükkel a macijukat. A többiek pedig próbálják kitalálni, melyik mackóról van szó. 

 

• Graffiti 

Töltsd le a 48 maci posztert. Nyomtasd ki A3-as méretben a 

4,8,13,20,22,24,26,36,40,41,45,47 számúakat. Ragaszd őket fel a falra, és bíztasd a csoporttagokat, 

hogy írjanak olyan szavakat vagy rajzoljanak olyan szimbólumokat, képeket a poszterekre, amelyek 

kifejezik az érzéseket. 
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• Story Telling - Történet 

4-5 fős csoportokkal dolgozz, mindenki válasszon egy kártyát. A csoportok feladata 

megnevezni az érzéseket minden kártyán. A csoporttagok írjanak egy okot (helyzetet), amiért az 

adott mackó így érezheti magát. Majd kérd meg a csoportokat, hogy írjanak egy történetet, amelyben 

midnen kártya (az adott érzelmi állapottal) szerepel. 

 

• This Bear Feels…. A maci … érzi magát/ azt érzi, hogy… 

Keverd meg a paklit, majd fejjel lefelé mindenki elé helyezz egy kártyát, magad elé is. Kérd 

meg a tagokat, hogy fordítsák meg a kártyáikat. Mutasd meg nekik a te kártyádat, és nevezd meg a 

kártyához kapcsolódó érzést. Ezután kérd meg a tagokat, hogy mindenki mutassa fel a saját 

kártyáját, majd sorban haladva ugyanígy nevezze meg a rajta látott érzést. Ha valaki nem biztos a 

mondandójában, segíthetnek neki a többiek. Ezután kérd meg a csoportot, hogy gondoljanak egy 

olyan élethelyzetre, amely kihozza a maciból az adott érzést. Kezdd a saját maciddal és mondd: „Ez 

a maci azt érzi, hogy … / Ez a maci …-nek érzi magát, mert ….. ( Ez a maci dühösnek érzi magát, 

mert valaki megette a mézét.) Ezután kérd meg a csoportot, hogy mindenki mondjon ilyen állítást a 

saját macijáról. A csoport pedig leutánozhatja a macik mimikáját vagy testbeszédét. 

 

• Angry Bears 

Vedd a dühös/mérges macikat ábrázoló kártyákat: 41, 42, 43, 44 (vagy töltsd le poszterben) és 

mutasd meg a csoportnak azokat. Beszéljenek a köztük lévő hasonlóságokról és különbségekről, és 

rangsorolják a macikat a dühösség erőssége mentén (legkevésbé dühöstől a legdühösebbig). 

Gyűjtsenek szavakat, kifejezéseket közösen, amikkel leírható lehet a düh (pl. bosszús, ingerült, 

mérges, haragos, indulatos, fenyegető, lázadó, dühöngő, tomboló stb.). Ezután beszélgessenek arról, 

kinek milyen elképzelése van a dühös, mérges érzések megfelelő módon történő kifejezéséről illetve 

kezeléséről, az azokkal való megküzdésről. 

 

• Lights, Camera, Action! 2 

Csoportokban dolgozzanak. Minden csoport kap egy csomag kártyát és abból választanak egyet. 

Ezután beszéljék meg kiscsoportban, hogy milyen érzést látnak a macin, majd dolgozzanak ki egy 

tervet az adott érzés dramatikus megjelenítésére, amit azután játsszanak el a többi csoportnak, akik 

pedig megpróbálják kitalálni, melyik érzésről van szó. 
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• Reggeli, ebéd, vacsora 

Bevezető: 

Ez a játék abban segíti a családtagokat, hogy kifejezzék az aktuális napjukkal kapcsolatos 

érzéseiket. Idővel segítségünkre lehet a visszatérő minták felismerésében. 

Utasítások: 

Vegyük elő a Maci Kártyát közvetlenül a vacsora után és kérjünk meg mindenkit, hogy 

gondolják végig, hogyan érezték magukat aznap reggeli közben. Rakjuk ki az összes kártyát és 

mindenki válassza ki az akkori érzéseit legjobban kifejező macit. 

Ismételjük meg a feladatot az ebédre, illetve a vacsorára nézve is, így mindenkinél három maci lesz. 

Hívjunk meg mindenkit arra, hogy körülírja az egyes választásait, valamint hozzászóljon mások 

választásaihoz. Adjuk meg mindenkinek a válaszadás passzolásának lehetőségét. 

Variáció: 

Ez a feladat arra is használható, hogy bármely más időbeli tagolódással vagy eseménnyel 

kapcsolatos érzéseket kifejezzünk. Próbáld ki akár a hét különböző szakaival, egy délutánnal vagy 

éppen az olyan családi ünnepekkel vagy eseményekkel kapcsolatban, mint a Karácsony. 

Kérdések/Vitaindítók: 

o Miért éreztél akkor úgy? 

o Mi történt az egyes időszakok között, ami miatt másképp érzed magad? 

o Milyen gyakran alakulnak ki új érzések? 

o Mi volt az egész napon vagy eseményen átívelő érzés? 

o Milyen mintázatot vélsz felfedezni az érzéseiddel kapcsolatban? 

o Mi a kedvenc időszakod a napban? 

o Mi a legrosszabb időszakod a napban? 

 

• Nevezd meg a kereted 

Vásárolj egy-egy mágneses fényképkeretet minden egyes családtagnak és alkoholos filccel írd 

rá mindegyikre annak a nevét, akié lesz. Rakd fel őket a hűtőre és bátoríts mindenkit, hogy 

válasszanak egy kártyát annak megfelelően, ahogy éppen érzik magukat és rakják bele a saját 

keretükbe. Bárki megváltoztathatja a kártyáját bármikor, ahogy az érzései változnak. Ez ráveszi az 

embereket arra, hogy megosszák az érzéseiket és beszéljenek róluk. 
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• Az én macim 

Bevezető:  

Ez a feladat arra szolgál, hogy bármikor felfedezhessük az érzelmek sokszínűségét a 

családunkban. 

Utasítások: 

Pakold szét a kártyákat felfelé fordítva. Egy olyan helyzetet kell elképzelni, amikor az összes 

családtag együtt volt és arra hívjuk a résztvevőket, hogy szánjanak pár percet arra, hogy kiválasszák, 

melyik kártya fejezi ki azt, ahogyan akkor érezték magukat. Miután mindenki választott egy kártyát, 

sor kerülhet arra, hogy egymás után mindenki beszámol, hogyan érezte magát akkor. Miután 

mindenki végzett a beszámolóval, együtt rácsodálkozhattok az érzelmek hihetetlen sokszínűségére. 

Kérdések/Vitaindítók: 

o Miért vált ki különböző érzéseket az emberekben egy teljesen azonos szituáció? 

o Másként viselkednél, ha tudnál, mások mit éreztek akkor? 

o Meg tudod érteni, miért cselekedtek úgy az emberek, ahogyan? 

 

• Fenn és lenn 

Bevezető: 

A Fenn és lenn egy olyan feladat, mely arra buzdítja a családtagokat, hogy beszámoljanak a 

napjuk jobb és rosszabb pontjairól (vagy a hetükkel kapcsolatosan ugyanígy, ha a feladatvégzés 

hétvégére esik). A kellemes és kellemetlen érzésekről való társalgás felerősíti azt a tényt, hogy a jobb 

és rosszabb történések normálisak és egészségesek. Csupán az, hogy tudomásul vesszük, hogy 

néha rosszabb dolgok is történhetnek, perspektívát ad és megküzdhetőbbé tesz egy-egy eseményt 

vagy szituációt. 

Utasítások:  

Kérj meg mindenkit, hogy gondoljon a nap során történt legrosszabb dologra (vagy a héten 

történtre). Pakold szét a Maci Kártyákat és kérj meg mindenkit, hogy válassza ki azt a kártyát, ami 

kifejezi, hogyan érezte magát akkor. 

Ez után, kérj meg mindenkit, hogy gondoljon a nap során történt legjobb dologra (vagy a héten 

történtre). Majd itt is kérj meg mindenkit, hogy válasszon az akkor érzettnek megfelelő kártyát. 

Igazolj vissza (bólints rá) minden választásra és hívj meg mindenkit, hogy írják körül azokat a 

helyzeteket, melyek ilyen érzéssekkel jártak. Tartsd tiszteletben a passzolásra való jogot. 

Kérdések/Vitaindítók: 

o Miért éreztél úgy akkor? 
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o A legrosszabb történés egy eseti dolog volt, vagy valami olyan, ami újból megtörténhet? 

o Mit tehetsz azért, hogy a kellemetlen időszakokat jobbá tedd a jövőben? 

 

• Hol volt, hol nem volt… 

Bevezető: 

Ez a feladat arra jó, hogy megtanítsa a gyerekeket mások érzéseinek felismerésére, és hogy 

lássák az összefüggéseket az érzések és a cselekedetek között. 

Utasítások: 

Pakold szét a kártyákat felfelé nézve. Válassz valamilyen rövid történetet (jók az olyan mesék, 

mint a Piroska és a Farkas), majd meséld el úgy, hogy állj meg néha és kérd meg a gyerekeket, hogy 

válasszák ki azt a kártyát, ami kifejező a szereplők érzéseit. Akár egyetlen karakterre is 

fókuszálhatsz. Ahogy halad előre a történet, alkothatsz egy érzésekből álló táblát. 

Kérdések/Vitaindítók: 

o Hogyan éreznéd magad, ha a szereplőhöz hasonló helyzetben lennél? 

o A szereplőhöz hasonlóan cselekednél? 

 

• Emeld a paklit, Barátom 

Bevezető: 

Ez a játék arra bátorítja a résztvevőket, hogy felismerjék érzéseiket és használják a 

képzelőerejüket, hogy fel tudják fedezni hogyan és miért törnek elő a különböző érzések. 

Játék: 

Keverd meg a kártyákat. 

A játékosoknak ki kell találniuk egy kalóz nevet és be kell mutatkozniuk egymásnak. 

A kalózok egymás után emelik a paklit, hogy kiválasszanak egy kártyát, melyet maguk elég raknak 

felfelé nézve, a többit pedig visszarakják a pakliba. 

A kalózokat felkérjük, hogy adjanak egy nevet annak az érzésnek, ami a választott kártyán szerepel 

és találjanak ki valami „kalózos” sztorit arról, miért érzik úgy magukat. 

A kalózok ezután ismét emelgetik a paklit és elnevezik az új érzést, majd elmesélik, hogyan 

folytatódik a sztori. 

Ha a kalózok élvezik ezt a játékot, tovább is folytathatják az emelgetést és alakíthatják a sztorit. 
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Példa: 

Először a játékos egy szomorú macit mutat. A sztorija lehet a következő: „Magányos vagyok. 

Ma meglátogattunk egy kis szigetet. Elaludtam és mikor felkeltem a többi kalóz teljesen egyedül 

hagyott”. 

A második húzásnál ugyanaz a játékos egy ideges macit húz. „Most nagyon ideges vagyok, mivel a 

pénzemet is ellopták”. 

A harmadik húzás során ez a játékos egy nagyon boldog macit húz. „Olyan ideges voltam, hogy 

ledobtam a kardom a földre. Furcsa hangot hallatott és rájöttem, hogy egy eltemetett ládának 

ütközött, mely tele volt kincsekkel. Most nagyon boldog vagyok”. 

 

• Gyerünk érezz! 

Bevezetés: 

A Gyerünk érezz! olyan, mint a Gyerünk horgászni! – kivéve, hogy ez arra buzdítja a 

résztvevőket, hogy nevezzék meg és írják körül az érzéseiket a győzelemhez. 

Játék: 

Keverd meg a kártyákat és ossz ki 7-7 darabot minden játékosnak. A játékosok csak a saját 

kártyáikat láthatják. A maradék kártyát egy pakliban, lefordítva középre helyezzük. 

A cél az, hogy összegyűjtsük a sorszám szerint egymást követő kártyákat és felfelé fordítva lerakjuk 

az asztalra sorrendben. Például: 24,25 vagy 6, 7, 8. A játékosok bármikor hozzáadhatnak 1-1 kártyát 

mások sorához. 

Minden játékos, sorban, kérdet bármelyik mások játékostól kártyát, mely valamely érzelmet fejez ki – 

mint „Ruby, van nagyon szomorú macid?” vagy viselkedést – mint „Ruby, van síró macid?” vagy egy 

történést – mint „Ruby, van olyan macid, amelyik elvesztette az egyik kedvenc játékát?” 

Nem kérhetnek szám vagy szín szerint. 

Ha Rubynak van olyan macija, ami megegyezik a kéréssel, odaadja annak a játékosnak, aki kérte. 

Ha a kártyán lévő szám sorrendben követi valamelyik másik kártyáét a kezükben, letehetik azzal a 

szöveggel, hogy „sor” és kezdhetnek egy újat. 

Ha a szám nincs sorrendben egyik másikkal sem, a kártya azé lehet, aki kéri. 

Ha Rubynak nincs nagyon szomorú macija, azt mondja „Gyerünk érezz” és a játékos egy másik 

kártyát választ „érzésből” a középen lévő pakliból. 

Az a játékos, akinek leghamarabb fogy el a kártya a kezéből, nyer. 
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• Emlékszem… 

Bevezető:  

Az Emlékszem… egy vicces mód arra, hogy aktívan gyakoroljuk a másik meghallgatását és 

felismerjük érzéseit. 

Játék: 

Keverd meg a paklit és ossz ki 4-4 kártyát minden játékosnak, lefordítva. A játékosok 

megnézik a kártyáikat, majd lefordítva lerakják őket egy sorba. 

Minden játékos, egymás után felfordít egy kártyát, hogy mindenki lássa. Megnevezik az érzést, ami a 

kártyán látható és körülírják azt a valós vagy elképzelt eseményt, ami előidézhette ezt az érzést. A 

kártya felfordítva marad. Például „Josh” felfordít egy mosolygó macit és azt mondja „Boldog, így 

érzem magam, ha valaki rám mosolyog.” A többi játékosnak nagyon kell figyelniük, hogy 

emlékezzenek az érzésre és az eseményre. 

Folytatják, míg az összes kártya fel nem lesz fordítva. 

Ekkor az összes játékos lefordítja a kártyáit a sorrend megváltoztatása nélkül. 

A játékosok ekkor egymás után fordítják fel egymás kártyáit. Felfordítják, megnevezik az érzést és 

körülírják az eseményt, az alapján, amit a kártya „tulajdonosa” mondott. Például „Josh boldog, ha 

mások mosolyognak rá” 

Ha emlékezne és elég jól meg tudják ismételni a sztorit, elvehetik a kártyát és megtarthatják. 

Ha nem emlékeznek az érzésre vagy az eseményre, a „tulajdonos” megtarthatja a kártyát. 

Addig folytatják, míg egy kártya sem marad. A legtöbb kártyát birtokló játékos nyer. Ha két játékosnak 

is azonos számú kártyája van – mindketten győznek! 

 

• Üzletvezető 

Bevezető: 

Az Üzletvezető az érzelmek és az események közötti kapcsolatról szól. 

Játék: 

Keverd meg a kártyákat és ossz ki egyet mindegyik játékosnak. A legmagasabb kártyaszámú 

játékos lesz az Üzletvezető. Rakd vissza a kártyákat a pakli aljára. 

Az Üzletvezető tartja a paklit és mindenkit megkérdez, hogy „Mit szeretnél vásárolni?” A játékos 

bármit kérhet, amit akar. 

Ha egy tárgyat kér, az Üzletvezető ezt mondja: „Igen, már csak egy maradt belőlük és itt is van”, majd 

lefordítva letesz egy kártyát a játékos elé. A játékos nem nézheti meg a kártyát. 
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Amikor minden játékosnak van egy kártyája, az Üzletvezető mindenkit sorban megkérdez: „Mi történt, 

mikor hazavitted (a tárgyad)?” Minden játékos kitalál egy sztorit arról a tárgyról, amit vett. Felfordítják 

a kártyáikat, hogy mindenki lássa. 

Ekkor az Üzletvezető kiválasztja a győztest az alapján, kinek a sztorija illeszkedett leginkább a 

kártyáján lévő érzéshez. A győztes lesz az Üzletvezető a következő körben. 

Példa: 

Az A játékos kér az Üzletvezetőtől egy doboz csokit, míg a B játékos egy házi elefántot. Az 

Üzletvezető ekkor megkérdezi mindkét játékost, „Mi történt, amikor hazavitted a csokit/elefántot?” Az 

A játékos azt mondja: „A csokinak szappan íze van.” A B játékos ezt mondja: „Hosszú útra keltem az 

elefánton.” Az A játékos egy boldog macit fordít fel, míg a B játékos egy ijedtet. Az Üzletvezető úgy 

dönt, hogy az ijedt elefánt-lovas sokkal valószínűbb, mint egy boldog szappanevő, és kijelenti, hogy a 

B játékos sztorija illeszkedik jobban a képhez. A B játékos lesz így az Üzletvezető a következő 

körben. 

Ha csak két játékos játssza a játékot, az Üzletvezető akkor is „vásárol” kártyát, a jobb illeszkedés 

pedig megegyezés tárgya. 

 

• A titkos csomag 

Bevezető: 

Ez a játék arra buzdítja a résztvevőket, hogy gondolkodjanak és beszéljenek arról, hogyan 

viszonyulnak egymáshoz az érzéseik és az elvárásaik. 

Játék: 

Keverd meg a paklit és ossz ki egy-egy kártyát mindenkinek, lefordítva. Ne nézd meg a 

kártyákat. Minden játékos, sorban azt játssza, hogy egy titkos csomagja jött a postán és ki kell találni, 

mi van benne. Ezt követően mindenki, szépen sorban kinyitja a csomagját azzal, hogy felfordítja a 

kártyáját. Ekkor el kell magyarázniuk, miért éreznek úgy, mint a maci a kártyán. 

Példa:  

A játékos azt tippeli, hogy a csomag egy pár cipőt tartalmaz. A kártyája egy ideges macit 

mutat. A játékos ekkor azt mondja, hogy mindkét cipő bal lábra való. 

 

• Mi lenne, ha…? 

Ehhez a játékhoz szükség van szituációs kártyákra. A szabadon letölthető GameCards1-ben 

64 szituációs kártya van 8 A4-es oldalon, iskoláskorú gyerekek számára. 

Bevezető:  
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Ez a játék egy vicces módja annak, hogy meglássuk, egyes szituációk hogyan hozhatnak elő 

különböző érzéseket. 

Játék: 

Az osztó megkeveri a Maci Kártyákat és kioszt öt kártyát minden játékosnak. A játékosok csak 

a saját kártyáikat láthatják. Miután a játékosok felvették a kártyáikat – el kell helyezni még egy kártyát 

minden játékos előtt, lefordítva. A játékosok nem nézhetik meg ezt a kártyát. Keverd meg és helyezd 

el középen a szituációs kártyákat lefordítva. 

Az első játékos azt mondja „Mi lenne, ha…?”, felvesz egy szituációs kártyát és felolvassa. Ezután ez 

a játékos választ egy kártyát a saját kezéből, lerakja felfordítva, megnevezi az érzést és elmondja, 

miért érezhet így a szituációval kapcsolatban. 

Minden játékos egymás után megcsinálja ugyanezt. Ahogy folytatódik a játék, a játékosok egyre 

kevesebb kártyából választhatnak. Ha a kártyák nem illeszkednek a megadott szituációhoz, a 

játékosoknak ki kell találniuk valamilyen okot, miért éreznek úgy. 

Ez addig folytatódik, míg a játékosoknak el nem fogy a kártya a kezükből. 

Ekkor az osztó azt mondja, „Mi lenne, ha…?” és felfordítja a következő szituációs kártyát. 

Minden játékos felfordítja az utolsó kártyáját és sorban megnevezi a rajta lévő érzést és 

megmagyarázza, miért érzi úgy magát. 


