Да спасим света

Линк към играта

HYPERLINK
"http://worldrescuegame.com" \hhttp://worldrescuegame.com

Panevezys District Education Center (Литва)
Предложена от
мобилна – един играч – разказвателна игра / мини игра
Вид игра
9-15
Целева възраст
Английски
Език/ци

ПроСоциални
ценности

ПроСоциални
умения

Отговорност
комуникация
околна среда/природа
Възприемане на чужда гледна точка
Проявяване на емпатия
Разпознаване на социални знаци
Разрешаване на проблеми
Търсене на помощ
Помагане на другите
↘ Директно: да се преподава на общностно ниво да се

Цели

Описание на
дейностите

http://psv.europole.org/

решават глобални проблеми - като изселване, болести,
обезлесяване, суша и замърсяване.
↘ Интер и интердисциплинарни: да се комбинират и
синтезират знания от различни предмети: география, физика,
химия и др.
Да спасим света е разказвателна, интердисциплинарна и
научно-базирана видео игра, вдъхновена от целите на
Устойчивото развитие на Организацията на обединените
нации. Чрез тази игра в Кения, Норвегия, Бразилия, Индия и
Китай, децата ще се срещнат и помагат на пет млади героя и
ще им помогнат да решат глобални проблеми - като
изселване, болести, обезлесяване, суша и замърсяване.
Децата изпълняват хуманитарни мисии в различни краища на
планетата, срещат се с местните граждани, помагат на
хората, спасяват света от многобройни заплахи.
Мини-игрите са предназначени за забавление като всяка
видео игра, но темата за това приложение е много сериозна и
някои деца може да се затруднят със справянето. Учителите
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могат да играят играта заедно със своите ученици, за да
обяснят по-подробно тези тежки, понякога страшни ситуации.
Без съмнение играта може да помогне на децата да научат за
много от проблемите, с които се сблъскват хората по света
днес.

Необходими
инструменти

iOS 9.0 или по-късна версия
Android 4.1 или по-късна версия
Преди да играете Да спасим света, поставете задача на
децата даса помолени да прочетат интрото, разказвано от
професора, и след това да пътуват до Кения. Докоснете
картата и увеличете мащаба на мястото, където пише Салим (
име на футболист) протежение на границата между Кения и
Сомалия. Първата мини-игра е кран и удар, в който играчите
помагат на Салим да прескочи яма, след това да помогне на
бежанците в "земя на нечовекоподобните" между Кения и
Сомалия, като маневрира през лабиринти и пътеки. Прочетете
разговорите между професора и петте деца в игрите, докато
говорят за проблемите във всяка страна. След като
завършите една игра, следващата мини-игра е отключена.
Примери за дейности:
- Учителите могат да говорят за това как децата и другите
герои в Да спасим света работят, за да намерят решения на
проблемите, пред които са изправени другите хора в игрите.
- Търсете организация, която да подпомага по един от
проблемите, споменати в това приложение, и да поговорите
за това, с какво може да помогне вашият клас / училище /
страна.
- Говорете за ООН и ЮНЕСКО. Търсете онлайн за повече
информация за тази организации в световен мащаб.

Времетраене

В зависимост от целта на часа и допълнителните упражнения.

Снимки или други
документи/детайл
и

-

http://psv.europole.org/
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Съвети

Децата могат да играят сами мини-игра и да анализират
конкретния проблем в дълбочина.

Разработчик:ZU Digital
Източник

http://psv.europole.org/
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