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Интерленд (Бидете неверојатни на интернет) 

 
Линк до играта 

https://beinternetawesome.withgoogle.com/interland/kind-kingdom 

 
Промотор 

Пријатели на образованието, Р. Македонија (FYROM) 

 
Тип на игра 

Онлајн игра - еден играч - мини-игра 

 
Возрасна група 

8-15 

 
Јазик(ци) 

Англиски 

 
Просоцијални 

вредности 

Емпатија 
Почитување / толеранција / прифатете ги разликите 
Мир / демократија / државјанство 
Емоции 
Комуникација 

 
Просоцијални 

вештини 

Комуницирање со други 
Почитување на другите 
Придружете се на група 
Бидете сочувствителни 
Идентификуваат социјални знаци 
Решавање на проблем 
Враќање 

 
Цели 

 Директни: научете како да бидете безбедни на интернет 
 Индиректни: научете како да се однесувате онлајн; подигање на 
свеста за сајбер заплашувањето, учење за препознавање на закани 
и потенцијални опасности 
 Интер и меѓудисциплинарни: може да се вклучи како дел од 
развојот на вештини за живот, кој е многу корисен за развој на 
фини моторички вештини и рефлекси со мали деца, брзо 
размислување и реакција 
 Психолошки, социолошки, просоцијални: им покажува на 
децата зошто е лошо да се биде силеџија и како тоа влијае на 
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другите. 

 
Опис на игрите 

Ова е релативно лесна онлајн игра. Командите се прилично 
основни (се движат лево, десно, скокаат и собираат - стрели со 
копчето за празно место на компјутерот). 
Концептот на играта е следниот: Постојат четири земји низ кои 
младите играчи се спротивставуваат на  измамници, хакери, 
насилници и споделувачи - оние кои откриваат премногу 
информации за себе на интернет.  
Тоа е нова веб-базирана игра, дизајнирана да ги научи децата  за 
основите на безбедноста на интернет. 
Првата фаза се нарекува "Доброто Кралство" 
Во "Доброто Кралство", на пример, играчите собираат срца и 
алатки за да им помогнат да шират љубезност кон ликовите што ги 
среќаваат во играта (предавање на срца или симболи за сила со 
притискање на копчето за простор), истовремено блокирајќи ги и 
пријавувајќи ги насилниците што ги среќаваат на патот (со 
користење на сирената која тие исто така ја собрале). Оваа фаза е 
релативно лесна и пријателска за децата. 
Втората фаза се нарекува "Река на Реалноста". Таа претставува 
малку поголем предизвик, бидејќи има текст што треба да се 
прочита, така што за некои деца ќе треба да се преведе, а и 
потребно е присуство на наставникот. Оваа фаза ја подига свеста за 
тоа што е безбедно, а што не е, како да ги препознае 
потенцијалните измами, спами, закани, лажни пораки итн. и како 
да реагираат во тој случај. 
Третата етапа се нарекува "Разумна планина" и се занимава со 
размена на информации. Тука играчите треба да најдат соодветен 
агол за да "пукаат" зрак што се рефлектира од ретровизорите и 
задачата е да се избегнат споделувачите. Целта е да се научат 
децата за приватноста, да бараат согласност од другите страни 
пред да објават информации на интернет, а исто така да се нагласи 
фактот дека еднаш објавените информациите (online) се јавна 
сопственост. 
Последната фаза e наречена "Кулата на богатството". Фокусот е да 
се создаде силна лозинка со избирање на различни букви (мали 
букви, големи букви, броеви, симболи). Лично сметам дека оваа 
фаза е малку комплицирана бидејќи командите беа 
нефункционални, но можеби тоа беше привремена грешка. Ако се 
случи нешто слично додека се игра играта, оваа фаза, може да се 
откаже. 
 

 
Потребна опрема 

Работи на компјутер, лаптоп, таблет, телефон, бидејќи се игра 
онлајн 
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Опис на 

активноста 

Пред оваа игра може да се направат неколку активности кои 
најмногу ќе зависи од возраста на учениците; Сепак, сите 
предложени активности можат лесно да се адаптираат за да 
одговараат на различните потреби на учениците, како и на 
наставниците. 
1) Учениците се поделени во тимови. Наставникот им покажува 
различни изјави кои се разликуваат од малку нечовечки до чисто 
навредливи. Им кажува да размислат за начините како да 
одговорат на тие пораки и да се согласат за тоа. 

2) Наставникот им покажува изјави кои се изразени на негативен 
начин (на пример, Жал ми е, но не мислам дека може да дојдете 
на мојата забава, ќе има премногу луѓе, а ние и не сме ни 
вистински пријатели) и им кажува на учениците да ги преработат 
нив на попозитивен начин 
3)  Наставникот покажува различни пораки (некои реални, а 
некои не) и им кажува на учениците да го забележат натрапникот и 
да објаснат зошто мислат дека е лажен. 
4) Наставникот покажува различни профили на Фејсбук и ги 
прашува учениците да одлучат кои се реални и кои не се. (Ова ја 
подига свесноста за прифаќање луѓе на ФБ, навистина не знае за 
опасностите што може да произлезат заради желбата да се има 
што повеќе фејсбук пријатели) 
5) Наставникот им кажува на учениците да читаат мислења кои 
ги покажува и прикажува случајни слики или да ги проверуваат 
местата на вистински или лажни ликови и ги прашува учениците да 
напишаат краток опис на лицето кое би можело да го има тој 
профил. 
(Оваа активност е многу добра за справување со прашања како 
што се предрасуди, стереотипи, озборувања, пренатрупаност итн. 
кои претставуваат вистинска закана за довербата, самодовербата и 
почитувањето на учениците.) 

1. Главна активност - играње на играта 
2. Заклучок - Проверка на нивните сомнителни "пријатели" 

контактирани преку нивните социјални мрежи; 
Зајакнување на нивните лозинки 

 
Времетраење 

30 мин + (зависи од тоа колку вешти се децата и нивната возраст и 
/ или искуство во играње вакви игри) 
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Слики или други 

документи 

 

 

 
Други 

релевантни 
линкови 

Youtube трејлер на играта 
https://www.youtube.com/watch?v=KJj2U7XuHdo 
Ресурси за наставниците 
https://beinternetawesome.withgoogle.com/resources 

 
Совети  

-Постојат програми на тема: Бидете неверојатни на интернет кои 
наставниците можат да ги имплементираат и модифицираат со 
игрите 
- можат да се симнат бесплатно од: 
https://beinternetawesome.withgoogle.com/resources 

 
Извор 

Google 
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