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Mobil oyun – tek oyunculu Oyun Türü

5+
Yaş Grubu

İtalyanca
Dil

Prososyal Değer

Prososyal beceri

Hedefler

Oyunun açıklaması

http://psv.europole.org/

Çevre / doğa
Sorumluluk
Duygular
Başkalarına Saygı Duymak
Gruba katılmak
Duygu ve hisleri tanımlayın ve ifade edin
Yardım isteyin
 Doğrudan: iklim olaylarının güçlerini kullanarak sorunlu durumları çöz
ün
 Dolaylı: Problem çözme, yaratıcı düşünme
 Disiplinler arası ve disiplinler arası: İklim olayları hakkında daha fazla
bilgi edinin, farklı durumlar için farklı becerilerin nasıl kullanılacağını
öğrenin
 Psikolojik, sosyolojik, toplum yanlısı: Çevreye özen gösterin ve iklim
değişikliği konusunda farkındalık yaratın

Fulmen, Nix, Nubes, Pluvia, Thermo ve Ventum, bir gün süper güçlere
sahip olduklarını, atmosferik fenomenleri uyandıran ve onlar aracılığıyla
doğaya m ü dahale edebilen altı normal çocuktur. Meteo Expert'in
rehberliği altında ele alındığında, yakında onları yönetmeyi ve Dünya'nın
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birçok küçük ve büyük problemini çözmek için kullanmayı öğrenecekler.
Yollarında, çevre sorunlarının yanı sıra, arkadaşlıktan çatışmaya, y ü
zleşmeye ve birlikte b ü y ü meye, çocukluk d ü nyasının dinamikleriyle
boğuşacaklar.

Akıllı telefon veya tablet
Gerekli malzeme

Oyunu oynamadan önce sınıfla birlikte karakterleri detaylandırmak ve
kişisel tavırlara göre öğrencilerle aralarında bir yazışma oluşturmak mü
mk ü nd ü r. Bunu, sınıf grubunda bireysel özellikler, insanları neyin
farklılaştırdığı ve birleştirdiği, çeşitlilikte nasıl işbirliği yapılacağı ve her bir
özelliğin belirli durumlarda yararlı olmamıza nasıl izin verdiği hakkında
bir tartışma izleyebilir.
Aktivitenin tanımı

Oyun tek oyunculu olsa bile, oyunu intercative tahtaya yansıtan oyunu
"tamamen" oynamak daha ilginçtir. Oyunun temel amacı, oyunun her
panelindeki engelleri aşmak için doğru kahramanı seçmektir. Hangi hava
koşullarının her duruma uygun olduğuna dair toplu tartışma, faaliyetin
merkezi olacaktır. Bu şekilde oyun, tek tek öğrencilerin veya takımların
her adımda kullanılacak doğru kahramanı tahmin ettiklerinde puan aldığı
bir trivia'ya dönüştürülebilir.

Zaman

Grup oyununa bağlıdır. Tek oyunda oyunun bitmesi yaklaşık 20 dakika s
ürebilir

Oyundan görüntüler

İlgili bağlantılar

http://psv.europole.org/
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İpuçları

Yükleme ekranları sırasında doğaya nasıl yardımcı olabileceğinizle ilgili
birkaç ipucu alırsınız.

Meteo Expert
Kaynak

http://psv.europole.org/
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