
ŽAIDIMO PRINCIPAS
Tai yra išgyvenimo veiksmo žaidimas. 
Jame 100 žaidėjų nukeliami į salą ir kovoja 
tarpusavyje žudydami vieni kitus tol, kol 
lieka tik vienas laimėtojas. Norėdami laimėti, 
žaidėjai ieško saloje ginklų, gali statyti 
įtvirtinimus iš akmens, medžio ar metalo. 
Vieni žaidėjai renkasi pulti, kiti labiau 
mėgsta pasislėpti ir užpuola kitus žaidėjus 
tik sulaukę tinkamos progos. Žaidimui 
progresuojant, salos plotas mažėja, o žaidėjai 
yra priversti vieni su kitais kautis.

Žaidimo grafika yra animacija ir jame nėra 
smurtinių kraujo scenų – tai „Fortnite“ skiria 
nuo kitų to paties tipo žaidimų. Žaidėjai gali 
žaisti grupėse ir bendrauti tarpusavyje, todėl 
tai labai patinka vaikams ir paaugliams.

KODĖL JAUNIMUI JIS 
PATINKA?
Tai konkuravimo žaidimas ir jis 
skatina adrenaliną;

Žaidimas trunka iki 20 minučių, 
todėl galima žaisti daug trumpais 
intervalais;

Grafika tinka net mažiausiems 
žaidėjams;

Galima žaisti komandose su draugais 
ar nepažįstamais žmonėmis;

Net praradus gyvybę galima sekti 
likusį žaidimą.

KAS YRA „FORTNITE“? 
„Fortnite“ yra vienas iš populiariausių internetinių vaizdo žaidimų. Jis 
sukurtas 2018 m., išpopuliarėjo labai gretai ir per kelis mėnesius pakilo 
į populiariausių vaizdo žaidimo sąrašo viršų – 125 milijonai žaidėjų ir 
generuojamos 300 mln. dolerių per mėnesį pajamos žaidimo kūrėjams 
„Epic Games“. Ypač populiarus buvo 2018-2019 metais. 

Žaidimo nemokama versija – „Battle Royale“.

Minimalus žaidėjų amžius – 13 metų.



www.draugiskasinternetas.lt

Daugiau saugumo nuostatų – Epic Games Community Rules | Be Safe and Have Fun - Epic Games

GRĖSMĖS
Žaidime praleidžiama daug laiko. Dėl aktyvaus veiksmo dingsta laiko nuovoka, 
dėl ko žaidėjai praleidžia daug laiko žaidime;

Agresyvus žaidimo turinys, kuris ypač gali šokiruoti jaunesnius vaikus;

Bendravimas su nepažįstamais asmenimis – kitais žaidėjais;

Priekabiamas ir patyčios iš kitų žaidėjų – dėl žaidimo intensyvumo 
bendravimas tarp žaidėjų dažnai peržengia etiško bendravimo ribas;

Pirkimai žaidime. Nors žaidimo versiją „Royal Battle“ galima atsisiųsti ir žaisti 
nemokamai, tačiau galimos papildomos išlaidos perkant tam tikrus žaidimo 
pagerinimus (galimybė atnaujinti savo avatarą ar ginklus);

SAUGUMO PATARIMAI
Neatskleisti savo asmeninės 
informacijos;

Jei kitas žaidėjas pradeda 
klausinėti asmeninės informacijos 
– su juo nebendrauti;

Įžeidžiančius komentarus rašančius 
žaidėjus galima užblokuoti 
bei apie juos pranešti žaidimo 
administratoriams;

Apriboti žaidime praleidžiamą laiką.

TĖVŲ KONTROLĖ
Tėvams patariama stebėte vaiko reakcijas 
žaidžiant žaidimą ir sureaguoti, jei vaiką 
jis stipriai paveikia. Taip pat, tėvai gali 
pasinaudoti tėvų kontrolės įrankiais ir 
nustatyti atitinkamas parinktis dėl žaidime 
praleidžiamo vaiko laiko, bendravimo su kitais 
nepažįstamais žaidėjais, gauti vaiko žaidime 
ataskaitas ir pan.
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