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Dünyayı Kurtarmak 

 
Link to the Game 

http://worldrescuegame.com 

 
Promoter 

Panevezys District Education Center (Lithuania) 

 
Type of Game 

Mobil oyun – tek oyunculu – Hikâye oyunu /mini oyun 

 
Target Age 

9-15 

 
Language(s) 

İngilizce 

 
Prosocial Value(s) 

Sorumluluk 
İletişim 
Çevre/Doğa 

 
Prosocial Skill(s) 

Bakış açısı edinme 
Empati yapmak 
Sosyal ipuçları tanımlamak 
Problem çözme 
Yardım iste 
Diğerlerine yardım et 

 
Objectives 

 Doğrudan: Dünya çapındaki sorunları çözmek – örneğin yer 
değiştirme, hastalık, kuraklık, ormanların yok edilmesi ve kirlilik – 
topluluk seviyesinde.  
 Disiplinler arası ve çapraz disiplinler: farklı konulardaki bilgileri 
sentezleme ve birleştirme: coğrafya, fizik, kimya vb.  

 
Description of the 

games 

Dünyayı kurtarmak oyunu araştırmalara dayanan disiplinler arası ve 
çapraz disiplinli bir hikâye oyunudur. Bu oyunun yapımında Birleşmiş 
Milletlerin sürdürülebilir gelişme hedeflerinden esinlenilmiştir. Oyun 
Kenya, Norveç, Brezilya, Hindistan ve Çin’deki 5 genç kahramana dünya 
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çapındaki sorunları (yer değiştirme, hastalık, ormanların yok edilmesi, 
kuraklık ve kirlilik) çözmeye yardım ederler.  
Çocuklar dünyanın farklı köşelerinde yerel insanlarla tanışıp, yardım 
ederek, dünyayı sayısız tehlikelerden kurtaran insani görevleri başarırlar. 
Küçük oyunlar eğlenceli oyunlar olarak yapılırlar, fakat bu oyunun 
konusu ciddi bir konudur ve zaman kısıtlaması bazı çocuklar için sıkıcı 
olabilir. Öğretmenler oyunu öğrencilerle oynayarak bu ciddi ve 
korkutucu durumları öğrencilere detaylı bir şekilde açıklayabilirler. Bu 
oyun şüphesiz çocuklara dünyadaki insanların karşılaştıkları problemleri 
öğrenmelerine yardım eder.  

 
Equipment Needed 

IOS 9.0 veya üzeri 
Android 4.1 veya üzeri 

 
Description of The 

Activity 

Oyunu oynamaya başlamadan önce, çocuklara profesör tarafından 
yazılmış giriş hikâyesini okuyup Kenya`ya giderler. Haritayı açıp Kenya-
Somalı sınırındaki Salım ismindeki futbolcunun bulunduğu yere yaklaş. 
İlk mini oyun tıklatma ve sürükleme oyunudur. Oyuncular Salim`e yardım 
ederek, Somali Kenya arasındaki labirenti geçirirler. Profesör ve beş 
çocuk arasındaki konuşmaları okuyarak her ülkedeki sorunlardan 
haberdar ol. Bir oyun tamamlandığında diğeri açılır. 
Örnek Aktiviteler:  

- Öğretmen oyun içerisindeki karakterlerin sorunları çözme 
yöntemleri hakkında sorular sorabilirler. 

- Oyunda senin bir problemini çözmek için yardım aldığın bir 
organizasyonu araştır ve senin sınıfın, okulun veya ülkenin bu 
sorunların çözümünde neler yapabilir konuş. 

- Birleşmiş Milletler ve UNESCO hakkında konuş. Bu dünya 
çapındaki organizasyonlar hakkında çocuklara uygun bilgiler 
edin. 

 
Timing 

Zaman öğrenme amaçlarına ve ilave aktivitelere göre değişir.    
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Images or Other 

Documents 

- 
 

 
 

 

 
Tips and Tricks 

Çocuklar bu oyunları kendileri oynayabilirler, ama her mini oyunun 
içeriğini tartışmaları ve analiz etmeleri daha faydalı olurdu.  

 
Source 

Developer: ZU Digital 
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