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Игра „Пътешествие“
Играта „Пътешествие“ има за цел да запознае децата от предучилищна възраст с избрани
забележителности от областите Бургас в България и Одрин в Турция. С играта се развива
чувствителност у децата за културното разнообразие на двата народа. Реализацията
поддържа три езика – български, турски и английски.
Играта е реализирана в 10 нива с по 5 лагера. Забележителностите са представени чрез
кратък видео-материал. Следва кратък тест с 3 картинно базирани въпроси. При верен
отговор на въпросите децата преминават към една от игрите – „Открий двойките“ и
„Картинно домино“. И двете игри използват изображения с изучените забележителности.
Така в игрова форма се затвърждават знанията на децата за двата града в България и
Турция.
Играта следи прогресът на всеки играч чрез система за регистрация, съхраняване на
текущото състояние на играта и натрупани бонус-точки.
Възложител на играта е ДГ „Вълшебство“, гр. Бургас. http://www.valshebstvo.com/
Играта е реализирана в рамките на проектна работа по проект: „Let's write fairytale for
Burgas and Edirne“ с № CB005.1.23.020, финансиран по Програма за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ България – Турция.

Game "Journey"
The game "Journey" aims the preschool kids to learn about some landmarks from the districts
of Burgas in Bulgaria and Edirne in Turkey. The game evokes children's sensitivity to the
cultural diversity of the two nations. The implementation supports three languages – Bulgarian,
Turkish and English.
The game is realized in 10 levels with 5 camps. The landmarks are represented by short video.
After the video, short test follows with 3 picture-based questions. When the kid answers the
questions correctly, he/she plays one of the computer games – "Match the Pairs" and "Picture
Domino". Both games use pictures of the landmarks under consideration. Thus, through gamebased approach, the kids acquire knowledge about the two cities in Bulgaria and in Turkey.
The game functionality includes registration system for player, current level information and
bonus points system.
The game is developed under supervision of Bulgarian Kindergarten "Valshebstvo", Burgas.
http://www.valshebstvo.com/
The game was realized in the framework of the project: "Let's write a fairy tale about Burgas
and Edirne" (CB005.1.23.020), funded under the cross-border cooperation program
INTERREG Bulgaria - Turkey.

