Evsiz Yavru Köpek Bakımı
http://www.gamesgames.com/game/stray-puppy-care
Oyun Linki

Eğitim Arkadaşları (FYROM)
Geliştirici

Mobil Oyun – tek oyunculu – Flash Oyun
Oyun Türü

5-6 +
Hedef Yaşı

İngilizce
Dil(ler)

Prososyal Değer(ler)

Prososyal Beceri(ler)

Çevre / Doğa
Empati
Eşitlik / Adalet
Diğerlerine yardım etmek
Empati yapmak
Bakış açısına sahip olmak
Diğerlerine saygı göstermek
 Doğrudan: Hayvanlara kibar olmak özellikle başıboş dolasan

Hedefler

Oyunların Tanımı

http://psv.europole.org/

hayvanlara
 Dolaylı: Empati yapma yeteneğini geliştirmek; sorumluluk hissi
 Disiplinler arası ve çapraz disiplinli: Hayvanlara karşı sosyal
sorumluluk
 Psikolojik, sosyolojik, prososyal: Diğerlerine yardım etme
ihtiyacı hissetme ve diğerlerini korumak (bu durumda hayvanları).
Bu oyun gerçekten çok kolay ve neredeyse bütün çocuklar tarafından
aşina olunan oyun gibi hissedilecek. Oyun bir kaç safhaya bölünmüştür
ve her bir safhada oyuncu olarak sen başıboş dolasan hayvanlara yardım
ediyorsun. Öncelikle hayvani temizliyorsun, tarıyorsun, besliyorsun ve
diğer bakımlarını yapıyorsun. Oyun içerisindeki hareketler kolay ve
anlaşılır ve küçük yastaki çocuklar için tasarlanmıştır.
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Bu oyun basit bir şekilde hayvanlara nasıl bakılacağı ve davranılacağını
öğretir. Bu davranışlar edinmek, hayvanlara uygulanan şiddetin normal
karşılandığı ülkelerdeki, çocuklar için çok önemlidir çünkü bir sürü çocuk
hayvanlardan korkarak veya bazı durumlarda onlara zarar vererek
yetiştirilmiş.
Bu
sebeple
yaptıkları
hareketlerden
dolayı
cezalandırılmayacaklarını bilirler ama onların bu yaptıklarının yanlış
olduğunun söylenmesi gerekmektedir.
Onun yerine çocukların bu küçük arkadaşlarına nasıl bakılacağını ve
davranılacağını kendileri öğrenmeliler.

Android 2.3.3 veya daha yüksek sürüm veya IOS cihazları.
Gerekli Donanım

Aktivitenin Tanımı

Öğretmenler öğrencilere en sevdikleri içi doldurulmuş oyuncak
hayvanlarını okula getirmelerini isteyebilirler.
Çocuklar hayvanları tanımlayabilirler (karakterlerini, ne yiyip ne
içtiklerini, davranışlarını, ve diğerlerini oyuncaklarını neden çok
sevdiklerini söyleyebilirler).
Sonrasında çocuklar role oyunu yaparak sevdikleri hayvan olurlar ve bu
şekilde perspektifleri değişir. Bu aktivite çocukların empati yapma
yeteneğini geliştirir.
Başka bir aktivite ise öğretmenler öğrencilere başıboş dolasan
hayvanların bakıma alınmadan önceki ve bakıma alındıktan sonraki
resimlerini gösterip değişimi çocuklara anlatabilirler. Öğrenciler yüzlerini
istedikleri hayvan gibi boyayabilirler veya maske takabilirler ve küçük bir
skeç oynayabilirler.

10 Dakika
Zaman

Resimler ve Diğer
Belgeler

Diğer Alakalı Linkler

http://psv.europole.org/

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