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Грижа за уличните кучиња 

 
Линк до играта 

http://www.gamesgames.com/game/stray-puppy-care 

 
Промотер 

Пријатели на образованието 

 
Вид на игра 

Мобилна игра- еден играч- флеш игра 

 
Целна група 

5-6 +  

 
Јазици 

Англиски 

 
Просоцијални 

вредности 

Природна средина 
Емпатија 
Еднаквост 

 

 
Просоцијални 

вештини 

Помагање на другите 
Развивање на емпатија 
Заземање преспектива 
Почит 

 
Цели 

 Дирекни: Биди добар и третирај ги животните со љубезност 
особено бездомните 
 Индирекни: Развивање емпатија - чувство на одговорност 
 Интра и меѓу дисциплинарни: Социјална одговорност кон 
природата 
 Психолошки социолшки и просоцијални: Потреба да се помага 
(во случајов на животните) 

 
Опис на играта 

Оваа игра е многу лесна за играње и им е позната на сите деца. 
Поделена е на наколку фази и во сите играчот им помага на 
бездомните животни.  Прво ги капиш и чистиш, па ги дотеруваш , 
ги храниш итн. Движењата се едноставни и лесни и се прилагодени 
за многу млади ученици. Иако едноставна играта им покажува на 
децата како правилно треба да постапуваат со животните. Ова е 
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особено важно за деца во земји каде насилството кон бездомните 
животни е помалку или повеќе нормализирано и многу деца се 
пораснати со страв од животните па дури и ги повредуваат. Тие 
знаат дека нема казна за нивните постапки и затоа мора да се 
научат дека таквото однесување е неприфатливо.  Наместо тоа тие 
треба да се грижат за своите мали четвороножни пријатели. 

 
Потребна опрема 

Андроид  2.3.3 или IoS уреди 

 
Опис на активноста 

Наставничката ги охрабрува децата да ги донесат нивните омилени 
играчки - животни на училиште.  
Децата ги опишуваат (какви каратктеристики имаат, што јадат и 
пијат, како се однесуваат) и да објаснат зошто ги сакаат.  
Потоа секое дете ја зема улогата на животно и на овој начин ја 
менува перспективата и се идентификува со нешто друго и 
различно. На овој начин се развива емпатија. Друга активност е 
наставниците да покажат слики од животни скитници пред и после 
нивно посвојување. На тој начин ќе ја потенцираат 
трансформацијата.  Можат и да се испечатат/ нацртаат маски од 
животни  и да се читаат/слушаат/ пејат песнички или кажуваат 
драми за животни. 

 
Временска рамка 

10 минути 

 
Слики и други 

документи 

 

 
Извор 

https://www.tivola-mobile.com/en/animal-games/petworld-my-
animal-rescue/ 
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