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DLACZEGO WARTO GRAĆ I JAKIE WYBRAĆ GRY?
Wielu ludzi uważa, że granie w gry komputerowe to strata czasu. Naukowcy już dawno udowodnili, że
granie pozytywnie wpływa na rozwój naszych umiejętności. Na przykład:
• granie w gry drużynowe, takie jak np. League of Legends, Counter Strike czy też Dota 2 sprawia, że
nasze umiejętności pracy w grupie wzrastają;
• gry typu First Person Shooter, jak Team Fortress 2 polepszają nasz refleks;
• przygodówki, którymi przykładami są: Sam & Max, Professor Layton, uczą nas natomiast logicznego
myślenia;
• gry Role Playing Games są świetne do uczenia się języków obcych, gdyż w długich fabułach używa się
wielu słów, a dzięki gameplay’owi nie są tak trudne do przejścia, jak np. książki.

GRY MOGĄ CIĘ WIELE NAUCZYĆ, ponieważ:
1. ćwiczą pamięć, pobudzają proces myślenia, uczą związków pomiędzy przedmiotami, ułatwiają naukę
liczb, liter, rozwijają myślenie strategiczne, sprawność psychoruchową, trenują koncentrację i pamięć,
pomagają rozwijać języki obce,
2. gry rozwijają twoją wyobraźnię,
3. poprawiają zdolność czytania,
4. rozładowują stres i gniew,
5. poprawiają refleks.

PAMIĘTAJ, ŻEBY:
1. wybierać gry odpowiednie do swojego wieku;
2. przeznaczać na nie umiarkowaną ilość czasu, aby granie nie zaburzało twojego postrzegania
rzeczywistości (np. poczucia czasu), nie powodowało, że odcinasz się od obowiązków (w tym
szkolnych) i relacji z innymi face to face - w tzw. realu;
3. konsultować wybierane/kupowane gry z rodzicami, aby wiedzieli i akceptowali w co grasz - to pozwoli
nie tylko uniknąć kłopotów, ale przede wszystkim pokaże twoją dojrzałość - rodzice będą ci ufać;
4. robić krótsze i dłuższe przerwy w graniu, nie korzystać z gier w czasie, który przeznaczony jest na sen
czy obowiązki domowe i szkolne;
5. korzystać wyłącznie z bezpiecznych, sprawdzonych platform, gdzie zamieszczany są gry on-line,
6. zawsze stosować się do zasad bezpiecznego korzystania z Internetu
7. Możesz zalogować się na www.siciaki.pl, wykonać misję i ukończyć bezpłatny kurs bezpiecznego
korzystania z sieci https://sieciaki.pl/kurs

JAK I GDZIE SZUKAĆ DOBRYCH GIER?
Na rynku mamy dziś mnóstwo platform i jeszcze więcej tytułów, w które możemy zagrać.
Oto bezpieczne platformy, gdzie znajdziesz gry darmowe i płatne:
1.
http://store.steampowered.com/ to platforma, na której znajdziesz wiele darmowych i płatnych gier,
wystarczy, że założysz konto i pobierzesz aplikację STEAM, dzięki której możesz przeglądać i instalować
gry;
2.
https://www.origin.com/ - działa dokładnie jak steam, pozwala na wybór gier dostosowanych do
wieku i zainteresowań.
3.
Zestawienie serwisów gier oraz aplikacji edukacyjnych znajdziesz na stronie naszego projektu:
http://grydaktyka.pl/dla-uczniow/

