
EL LENGUAJE DE LAS EMOCIONES
THE LANGUAGE OF THE EMOTIONS

МОВА ЕМОЦІЙ

Emoción/Imagen
Emotion / Image
Емоція/Образ

Frases para expresar la emoción
Phrases you can use to express this emotion
Фрази для вираження цієї емоції

Alegría/  
Diversión
Joy / Fun
радість

Es divertido
It’s fun
це весело

Me siento bien
I feel good
Я почуваюся добре

Me siento a gusto
I’m comfortable
Мені комфортно / мені зручно

Estoy contento/a
I’m happy
я щасливий / щаслива

Estoy feliz
I’m very happy
Я дуже щасливий / дуже щаслива

Vergüenza
Embarrassment
збентеження

Me siento inseguro/a
I don’t feel comfortable
Я відчуваю себе невпевнено / 
мені некомфортно

Me da vergüenza/corte
It embarrasses me
мене це бентежить

Tristeza
Sadness
смуток

Me siento triste
I feel sad
мені сумно

Echo de menos mi casa
I miss my home
я сумую за своїм домом

Echo de menos a mi familia
I miss my family
я сумую за своєю родиною

Me da pena
I feel down
мені шкода

Amor/Cariño/
Afecto

Love / Affection
любов / 

кохання / 
прхильність

Te quiero
I love you
Я тебе кохаю

Me caes bien
I like you
ти мені подобаєшся

Estoy enamorado/a
I’m in love
я закоханий / закохана

Me gustas
I like you a lot
ти мені дуже подобаєшся

Verbos
Verbs

дієслова
Reír
To laugh
сміятися

Llorar
To cry
плакати

Abrazar
To hug
обійняти

Besar
To kiss
поцілувати

Sentir
To feel
відчувати

Soñar
To dream
мріяти

Imaginar
To imagine
уявляти

Sorpresa
Surprise

здивування
Estoy sorprendido
I’m surprised
я здивований / здивована

Temor/ 
Miedo/ 

Angustia
Fear /Anxiety

страх / 
тривога

Tengo miedo
I’m scared
я боюсь

Temo lo que pueda pasarme
I’m worried about what might 
happen to me
Я переживаю за те, що зі мною 
може статися

Me siento angustiado
I feel stressed
я відчуваю стрес / напругу

Estoy preocupado
I’m worried
я стурбований / стурбована

Enfado/Rabia
Anger
гнів

Estoy enfadado/a
I’m angry
я злий / я злюся

Estoy de mal humor
I’m in a bad mood
я у поганому настрої

Siento que es injusto
I feel like it’s not fair
я відчуваю, що це несправедливо

Me da rabia
It really frustrates me
мене це дуже злить

Asco/Rechazo
Dislike

відраза
Me da asco
It disgusts me
мені це огидно

No me gusta
I don’t like it
мені це не подобається


