Žaidimas
BRAWL STARS

APIE ŽAIDIMĄ
Nuo žaidimo atsiradimo 2017 m., „Brawl Stars“ yra vienas populiariausių
internetinių vaizdo žaidimų, kuriuos žaidžia įvairaus amžiaus vaikai.
„Brawl Stars“ nustato, kad žaidėjai turi būti ne jaunesni nei 13 metų
amžiaus, tačiau šis žaidimas labai populiarus ir tarp jaunesnių žaidėjų.
Pavyzdžiui, išmanių programėlių parduotuvėje „Apple Store“ žaidėjų
amžius įvertintas 9+, o Google Play E10+. Daugiausiai šį žaidimą žaidžia
berniukai.
Tai yra kelių žaidėjų žaidimas, kuriame žaidėjai, vadinami „Brawlers“,
kovoja vieni su kitais įvairiuose režimuose: trys prieš tris, dviese, solo,
specialiuose įvykiuose ar mūšiuose. Populiariausia žaidimo versija 3v3
(trys prieš tris) reikalauja komandinio darbo siekiant laimėti prieš
oponentus.
„Brawl Stars“ žaidimas yra ypač interaktyvus, intriguojantis ir dėl to –
labai smarkiai įtraukiantis žaidėjus. Žaidimo kūrėjai taip pat siekia kuo
labiau išlaikyti žaidėjus ir periodiškai kuria atnaujinimus, kurie neleidžia
žaidimui nusibosti.

KODĖL VAIKAMS PATINKA ŠIS ŽAIDIMAS?
✓
✓
✓
✓
✓

Animuota, spalvota ir patraukli žaidimo grafika.
Greitas žaidimo veiksmas, paprasta navigacija ir kontrolė.
Nesudėtingas žaidimas, kurį lengva perprasti.
Žaidžiama su draugais ar kitais žaidėjais, kurių įgūdžių lygis panašus.
Galima pasirinkti savo personažo išvaizdą, pilnai kontroliuoti jo
veiksmus ir priimti sprendimus žaidime.

GRĖSMĖS ŽAIDIME
(panašios, kaip ir panašiuose vaizdo žaidimuose)
✓ Smurtinis turinys
Žaidimo metu yra žudomi kiti veikėjai (brawlers) naudojant įvairius ginklus. Tačiau
smurtinių kovos scenų žaidime nėra, žaidimas yra animuotas, jame nepamatysite
kraujo, o sužeisti žaidėjai tiesiog išnyksta.
✓ Pokalbių kambariai, susirašinėjimas su nepažįstamaisiais
Žaidime yra specialūs kambariai, kuriuose žaidėjai gali tarpusavyje bendrauti.
Žaidimo kūrėjai naudoja tam tikrą cenzūrą pokalbiuose, tačiau vaikai gali lengvai
išgirsti keiksmažodžių ar susidurti su negerų kėslų turinčiais kitais žaidėjais.
✓ Pirkimai žaidimo aplinkoje
Žaidėjams nuolat siūloma nusipirkti įvairių pagalbų ar pagerinimų, kurie padeda
greičiau rinkti taškus ir padaro žaidimą patrauklesniu.
✓ Įtraukiantis, dėl ko gali atsirasti priklausomybė nuo žaidimo
.

PATARIMAI TĖVAMS, UŽTIKRINTI VAIKŲ SAUGUMĄ ŽAIDIME?
✓ Patikrinti vaiko slapyvardį žaidime, ar jis neatskleidžia asmeninės informacijos.
✓ Įspėti vaiką apie bendravimą su nepažįstamais žaidėjais pokalbių kambariuose.
Sutarti, kad vaikas pasisakys tėvams apie asmeninės informacijos klausiančius
žaidėjus. Apie tokius žaidėjus būtina pranešti žaidimo administratoriams.
✓ Žaidimą išbandyti kartu su savo vaikais, ypač jaunesniojo amžiaus – taip galima
geriau įsitikinti, ar žaidimas tinkamas jūsų vaikui.
✓ Susitarti su vaiku ir nustatyti taisykles, kiek laiko galima praleisti žaidime.
✓ Išjungti pirkimo žaidime galimybę naudojantis išmaniojo įrenginio nustatymų
galimybėmis.

Išsamesnė informacija ir patarimai tėvams:
žaidimo kūrėjų Supercell svetainėje http://supercell.com/en/parents/

www.draugiskasinternetas.lt

