Пронајдете го парот
Линк до
играта

http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?
juego=cadaoveja

Consejeria de Education Junta de Castilla y Leon (Шпанија)
Промотор

Мобилна онлајн игра - еден играч
Тип на игра

Возрасна
група

Јазик(ци)

5 -12 години

Шпански, но ...
има само кратко објаснување на шпански јазик на почетокот на играта,
подоцна тоа е направено од слики и слики. Мислиме дека лануаеее
нема да биде пречка за оваа игра .

Просоцијалн
и вредности

Емпатија
Солидарност
Позитивна комуникација
Одговорност

Просоцијалн
и вештини

Бидете емпатични
Решавање на проблемот
Побарајте помош
Помогнете му на другиот

•
•
Цели

Опис на
игрите
http://psv.europole.org/

•

Директно: поврзете ја секоја емоција со лица кои ја искажуваат
истата емоција .
Индиректно: развивање на емоционална интелигенција
Психолошки,
социолошки,
просоцијален: Промовирајте
саморегулација и спречувајте меѓучовечки конфликти. .

Има краток опис на емоциите, а потоа играта започнува да покажува
слика во центарот на екранот и дава 2 колони со други лица кои
изразуваат различни емоции. Ученикот треба да ги препознае емоциите
во центарот и да одлучи кое од другите лица ја покажува истата емоција.
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Во текот на играта ќе бидат прикажани цртежи, емотикони и исто така
вистински слики

Потребна
опрема

Уред (паметен мобилен телефон, таблет, лаптоп, в omputer ) со интернет
конекција

Откако ќе ја започнете играта, можете да видите на екранот
прикажан овде каде пишува дека дури и ако секој од нас има
различни лица, повеќето од емоциите се изразени слично.
Опис на
активноста

Потоа, кликнете на стрелката и се појавува овца која кажува дека ќе мора
да обрнете внимание на лицето во центарот и од колоните изберете ја
онаа што го изразува истото и ставете ја под почетната слика:
Кликнување на стрелката можете да продолжите низ екраните (има 38
различни екрани)

15 минути
Времетраење

Слики или
други
документи

http://psv.europole.org/
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Ако ја играте оваа игра во група, таа е подинамична .
Совети

www.3gobiernodecanarias.org
Извор

http://psv.europole.org/

Autor: Pilar Chanca Zardaín
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