VAIKAI IR KOMPIUTERINIAI ŽAIDIMAI:
LEISTI NEGALIMA DRAUSTI

Kompiuterinius žaidimus vaikai žaidžia dėl įvairių priežasčių: vieniems tai – laiko
praleidimo būdas, atsipalaidavimo, bendravimo priemonė, kitiems – galimybė

atsiskleisti, susikaupti, mokytis. Šios atmintinės tikslas yra padėti jums suprasti
vaikus, su jais susitarti ir išrinkti jiems tinkamus žaidimus.

AR ŽINOTE, KĄ ŽAIDŽIA JŪSŲ VAIKAS?
Žaidimų rekomendacijas konkrečiam amžiui, jų turinį ir galimas rizikas nurodo
PEGI reitingas*, kurį galite patikrinti www.pegi.info.

1 val.

0-3 m.

4-7 m.

1,5 val.

Rekomenduojama
kompiuterinių žaidimų
apskritai vengti arba
visada žaisti kartu.

ŽAIDIMŲ POBŪDIS:

Ugdymas

Pasaulio
pažinimas

ŽAIDIMŲ POBŪDIS:

Susitelkimas

Ugdymas

leisti vaikams žaisti
be jokio suaugusiųjų
dalyvavimo

ŽAIDIMŲ PAVYZDŽIAI:

MINDFUL
POWERS

SMART KIDS
PUZZLES

2 val.

8-12 m.

BUBBU – MY
VIRTUAL PET

2 val.

Domėkitės vaikų
žaidžiamais
žaidimais.

ŽAIDIMŲ POBŪDIS:

ŽAIDIMŲ POBŪDIS:

Padėkite vaikui
išsirinkti žaidimą pagal
jo interesus.

Vaikai žaidimus
renkasi patys.

PASIDOMĖKITE:

PASIDOMĖKITE:

Ar žaidimas
atitinka vaiko amžių?

Ar žaidimas
atitinka vaiko amžių?

Ar turinys yra
saugus vaikams

Ar turinys yra
saugus vaikams

NEPATARTINA:

NEPATARTINA:
galvoti, kad dabar vaikai
geriausius žaidimus
išsirenka savarankiškai

palikti vaiką
akistatoje su žaidimu

ŽAIDIMŲ PAVYZDŽIAI:

NINTENDO LABO

THINKROLLS

13+ m.

Būtina tėvų priežiūra
ir moderavimas.

MINECRAFT

Susitelkimas

leisti vaikams žaisti
be jokio suaugusiųjų
dalyvavimo

ŽAIDIMŲ PAVYZDŽIAI:

SAGO MINI

Pasaulio
pažinimas

NEPATARTINA:

NEPATARTINA:

PEPI BATH

Patartina žaisti
kartu su vaiku.

ŽAIDIMŲ PAVYZDŽIAI:

LEGO WORLDS

JUST DANCE

PORTAL 2

SID MEYER‘S
CIVILIZATION

SCRIBBLENAUTS

*Svarbu: PEGI reitingas yra rekomendacinio pobūdžio, tad vien tai, kad Jūsų vaikas metais ar pora jaunesnis nei nurodytas reitingas, dar nereiškia, kad žaidimas
netinkamas. Taip pat rekomenduojame kreipti ypatingą dėmesį ar žaidimas gali būti žaidžiamas internetu. Kadangi nėra būdo reitinguoti kitų žaidėjų kalbos ar elgesio
yra pateikiamas tik papildomas, galimybę žaisti ir bendrauti nurodantis ženkliukas. Jei vaikui pagal amžių tinkantis, bet vyresnių žaidėjų pamėgtas žaidimas leidžia
bendrauti internetu, turėtumėte tam skirti papildomo dėmesio.

KAD IR KOKIO AMŽIAUS JŪSŲ ŽAIDĖJAS, VISADA SVARBU:

BENDRAUTI
Domėkitės, ką jūsų vaikai žaidžia, kodėl jiems tai patinka, kokią
reikšmę žaidimai turi jų gyvenime.
PRIIMTI
Leiskite vaikams suprasti, kad jūs visada pasiruošę padėti, į jus

galima kreiptis visais klausimais, įskaitant ir incidentus virtualioje
erdvėje – patyčias, keiksmus, priekabiavimo atvejus ir t.t.
MOKYTIS KARTU
Padėdami įveikti vieną-kitą lygį jauniausiems žaidėjams mokysitės
kartu spręsti problemas. Tuo tarpu varžydamiesi vyresnių vaikų

pamėgtuose žaidimuose, net ir pralaimėdami tikrai nesumenkinsite
savo autoriteto. Priešingai – padėsite vaikui labiau pasitikėti savo
jėgomis.

SUSITARTI
Tėvai turi būti šeimos kompiuterinės įrangos administratoriais ir

sutarti su vaikais, kad į kompiuterius, telefonus ir planšetes be jų
žinios nebūtų diegiamos programos ar žaidimai.

Šią atmintinę „Telia“ paruošė kartu su kompiuterinių
žaidimų kritiku Artūru Rumiancevu:
�
�
�
�
�

Lietuvos Žaidimų Kūrėjų Asociacijos narys
Dirba žaidimų kūrimo studijoje „Pepi Play“
Žurnalų „VA PlayStation“ ir „PC Klubas“ idėjų autorius
Portalų Games.lt ir ŽaismoDNR.lt redaktorius ir bendraautorius
Žaidimų kultūros renginių „Global Game Jam“, „Blon“, „GameOn“ konsultantas

