Златна граница
Линк до играта

http://www.gamesgames.com/game/golden-frontier
Англиска
верзија
http://www.juegos.com/juego/golden-frontier - Шпанска верзија
Consejeria de Education Junta de Castilla y Leon (Шпанија)

Промотор
Онлајн игра – повеќе играчи – флеш игра

Тип на игра
7-15

Возрасна група
Англиски, Шпански и други јазици

Јазик(ци)

Просоцијални
вредности

Просоцијални
вештини

Цели

Опис на игрите

http://psv.europole.org/

Соработка
Одговорност

Приклучување кон група
Соработка

Дирекни: да се учи според правила на соработка
Индирекни: подобро разбирање на природните закони
Кросдисциплинарни: развивање на вештини за комуникација
Психолошки, просоцијални, социолошки: пријателството, да
се биде способен да побара и да се даде помош во
исполнување на заедничките цели
Како што играчот се движи низводно по реката бродот се распаѓа и
истиот треба да го поправат.
Ќе им биде потребна помош од други луѓе за да ги постигнат
целите:
- Конструирање на населба и градење на град во
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Дивиот запад.
- Помагање на соседите за исполнувањен на задачите и
порачките.
- Истражување на нови територии на западната граница
- Да се стане вистински фармер и да се грижи за повеќе
животни
- Изработка на корисни алатки и предмети
Исто така играчите ќе истражуваат:
- Приказната базирана на легенди за луѓето кои
учествувале во Калифорниската златна треска
- Прекрасни пејсажи, спектакуларни речени водопади и
реалиистични анимирани ликови
- Ќе добијат одлични искуство во водење на фарма и
управување на домаќинство.

Потребна опрема

Компјутер со Windows оперативен систем
Паметен телефон или таблет со 2 GB РАМ меморија
Со клик на линкот:
- Учениците ќе треба да изберат од дадените опции
- Да ги следат постапките и да ги завршат бараните

Опис на
активноста

Времетраење

-

задачи
Играчите може да наидат на проблем и ќе треба да
побараат помош од соучениците

50 минути , но пости можност да се зачува играта до одредено
ниво со цел да прилагоди според времетрањето на наставниот час

Слики или други
документи

-

Други
релевантни

http://psv.europole.org/

http://www.games.co.uk
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линкови

http://psv.europole.org/
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