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Спасување на светот 

 
Линк до играта 

http://worldrescuegame.com 

 
Промотер 

Panevezys District Education Center (Литванија) 

 
Вид на играта 

Игра на мобилен телефон –еден играч- Наративна мини игра 
 

 
Целна група 

9-15 години 

 
Јазици 

Англиски 

 
Просоцијални 

вредности 

Одговорност 
Комуникација 
Околина/ Природа 
 

 
Просоцијални 

вештини 

Meѓусебна комуникација 
Заземање перспектива 
Самоконтрола 
Поставени цели и планови 
Барање и пружање помош 
 

 
Цели 

 Дирекни: решавање на глобални проблеми (како расселување, 
болест, уништување на шумите, суша и загадување) на ниво на 
зедницата. 
 Интер и меѓу-дисциплинарност: да комбинира и синтетизира 
знаење од различни области (географија, физика, хемија). 

 
Опис на игрите 

 Спасување на светот е наративна, интер и меѓу-дисциплинарна 
видео игра, поткрепена со истражување и инспирирана од целите 
на одржлив развој на Обединетите нации. Низ играта се двиижи 
брзо и е поставена на повеќе локации како Кенија, Норвешка, 
Бразил, Индија, Кина. Децата среќаваат и им помагаат на пет 
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млади херои да решат глобални проблеми како на пр. 
расселување, болест, уништување на шумите, суша и загадување, 
но на локално ниво. 
Децата остваруваат хуманитарна мисија во различни делови на 
планетата, се среќаваат со локалното население, помагаат на 
луѓето и го спасуваат светот од бројни закани. 
Мини игрите се направени да бидат забавни како видео игрите, но 
содржината на оваа апликација е многу сериозна и некои деца 
можа да бидат исфрустрирани заради кратката временската рамка. 
Наставниците би можеле да ја играат играта со своите ученици и со 
тоа би им ги објасниле ваквите тешки понекогаш дури 
застрашувачки ситуации подетално. Несомнено ќе им помогне на 
децата да научат за многу од проблемите со кои се среќаваат 
некои од луѓето во светот  во денешно време. 
 

 
Потребна опрема 

iOS 9.0 или понов 
Android 4.1 и понов 

 
Опис на активноста 

Пред да се игра играта, децата треба да ја прочитаат воведната 
приказна која ја чита еден од карактерите (професорот) и потоа да 
отпатуваат во Кенија. Се кликнува на мапата и се зумира на еден 
фудбалер  (Салим), кој е на Кениско - Сомалиската граница. 
Првата мини игра  е кликни - влечи во која играчите му помагаат на 
Салим да скокне преку дупка, па им помагаат на бегалците да 
маневрираат преку патчиња кои наликуваат низ ничија земја 
помеѓу Кенија и Сомалија. Читајте ги разговорите меѓу професорот 
и децата кои зборуваат за проблемите во секоја земја. Кога ќе се 
заврши едната мини игра се активира другата. 
Примери на активности: 
- Наставниците може да разговараат за тоа како децата и другите 
карактери во спасување на светот заеднички работат да изнајдат 
решенија на проблемите. 
-Да најдат организации кои помагаат со некои од проблемите 
посочени во играта и да дискутираат како тие како одделение/ 
училиште/ земја би можеле да помогнат. 
-Да зборуваат за ОН и УНЕСКО. Да се најдат информации 
прилагодени на возраста на децата. 

 

 
Временска рамка 

Зависи од целите и додатните активности 
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Слики и други 

документи 

- 
 

 
 

 

 
Совети и трикови 

Децата може да ја играат играта самостојно, но ќе има поголема 
корист ако се дискутира за контекстот на секоја мини игра и 
подлабоко се анализираат проблемите со кои луѓето се судруваат. 

 

 
Извор 

ZU Digital 
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