Златна граница

Линк към играта

http://www.gamesgames.com/game/golden-frontierанглйски език
http://www.juegos.com/juego/golden-frontier испански език
Consejeria de Education Junta de Castilla y Leon (Испания)

Предложена от
Онлайн игра – за много играчи – флашгейм
Вид игра
7-15
Целева възраст
Англйски, испански, други езици
Език/ци

ПроСоциални
ценности

ПроСоциални
умения

сътрудничество
отговорност

Присъединяване към групата
Сътрудничество
↘ директна: learn to work under cooperation rules
↘ индиректна: better understanding of natural laws
↘ интер и крос-дисциплинарни:

Цели

Описание на
играта

http://psv.europole.org/

развитие на умения за
комуникиране
↘ психологически, социални, просоциални: Поглеждане на
приятелството като ценност; способност да търсиш и
предоставяш помощ и да постигаш общи цели.
Играчът се спуска по течението на реката, но лодката му се
разбива и той трябва да се справи със ситуацията.
Там ще имат различни хора, които да му помогнат да постигне
своите цели:
- Да украси селището и изгради град в дивия запад;
- Да помогне на съседите;
- Да изследва нови територии на западната граница;
- Да стане истински фермер и да се грижете за различни
животни;
- Да придобие знания за занаятчийски инструменти.
Също така играчът ще опита:
- Сюжетът е базиран на легенди за хора, участвали в
"Калифорнийската златна треска".
Графиката предлагаярки пейзажи от грандиозния речен поток
и анимация на реалистични герои.
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Участниците ще формират опит в управлението на селското
стопанство и домакинството.

Необходими
инструменти

Описание на
дейностите

Времетраене

компютър Windows система
смарт телефон или таблет с 2GB РАМ
След като ученикът кликне върху връзката по-горе:
- Учениците трябва да помислят и да изберат между някои
варианти.
- Следват няколко поръчки и изпълняват необходимите
задачи.
- Играчът може да има проблеми и да има шанс да поиска
помощ от друг съученик
50 минути, но е възможно да запазите играта до там, до
където сте стигнали, за да можете да се адаптирате към
времето на урока

Снимки или други
документи/детайл
и

-

Други източници
на информация

http://psv.europole.org/

http://www.games.co.uk --
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