„Benamio šuniuko priežiūra“ („Stray Puppy Care“)

http://www.gamesgames.com/game/stray-puppy-care
Nuoroda

Friends of Education, Makedonija
Rekomenduoja
Mobilusis „Flash“ žaidimas, skirtas vienam žaidėjui.
Žaidimo tipas

Nuo 5 metų.
Tikslinė grupė

Anglų kalba.
Kalba (-os)
Aplinka, gamata, empatija, lygybė, nuosavybė.
Vertybės
Padėti kitiems, būti empatiškiems, gerbti kitus.
Įgūdžiai

Tikslai

Aprašymas

http://psv.europole.org/

Tiesioginiai: švelniai elgtis su gyvūnais ypač su benamiais.
Netiesioginiai: ugdytis empatiją ir atsakomybės jausmą.
Tarpdalykinė: jausti socialinę atsakomybę už gyvūnus.
Psychologiniai, socialiniai, prosocialiniai: jausti poreikį padėti ir
apsaugoti kitus (šiuo atveju gyvūnus).

Šis žaidimas labai lengvas ir bus suprantamas beveik visiems vaikams.
Jis suskirstytas į keletą etapų, kuriuose žaidėjas padeda benamiams
gyvūnams. Pirmiausiai gyvūną reikia nukirpti, nuskusti, patepti vaistais
žaizdas, o tik tada pašerti ir pagirdyti. Valdymas yra labai paprastas ir
skirtas labai mažiems vaikams.
Šis paprastas žaidimas parodo mokiniams, kaip gyvūnai turėtų būti
prižiūrimi ir kaip jie turėtų būti gydomi. Tai ypač svarbu vaikams tose
šalyse, kuriose egzistuoja smurtas prieš gyvūnus, daugelis vaikų
auginami taip, kad bijotų gyvūnų, o kartais net juos sužeidžia. Vaikai
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žino, kad už tai nebus baudžiami, bet reikia jiems pasakyti, kad tai
nepriimtina. Vaikai turi išmokti rūpintis savo mažais draugais.

„Android“ 2.3.3 ar naujesnė versija, „iOS“ mobilieji įrenginiai.
Reikalingi įrankiai

Veiklos aprašymas

Mokytojas gali pakviesti vaikus iš namų į mokyklą atsinešti savo
mėgstamą žaislą (gyvūną).
Vaikai apibūdina savo gyvūnus (charakterį, maistą, kurį jie ėda, gėrimą,
kurį laka, elgesį) ir papasakoja kitiems, kodėl jiems patinka šie žaislai.
Vėliau jie keičiasi vaidmenimis, kiekvienas vaikas atlieka gyvūno
vaidmenį (pasakoja iš gyvūno perspektyvos). Šis vaidmenų žaidimas
tinka labai mažiems vaikams. Kai jie susitapatina su kitais, ugdoma
empatija.
Kita veikla gali būti tokia: mokytojas parodo beglobių gyvūnų
nuotraukų, atskleidžiančių, kaip jie pasikeitė priėmus juos į namus ir
suteikus pagalbą. Mokiniai gali spalvinti, gaminti gyvūnų kaukes,
skaityti apie gyvūnus ir jais žavėtis.

10 minučių.
Trukmė

Paveikslėliai ir kita
informacija

Naudingos nuorodos

http://psv.europole.org/

https://www.tivola-mobile.com/en/animal-games/petworld-myanimal-rescue/
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