
MĄDRY WYBÓR W ŚWIECIE GIER



GRY KOMPUTEROWE

To jeden z ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu przez nastolatków.

Zręcznościowe, strategiczne, przygodowe, sportowe… Wybór jest ogromny.

Na smartfony i konsole. Online i offline.

Jak rozsądnie podchodzić do tematu gier? Czy gry mogą być wartościowe edukacyjnie? Czy gry 
uzależniają? Jeśli tak – jak tego uniknąć?



GRY A EMOCJE

Gry dostarczają niezwykle silnych emocji. 

Mogą być one pozytywne – poczucie sukcesu, radość, satysfakcja.

Mogą być też często negatywne – jak złość, agresja, lęk.

Mogą sprawić, że człowiek czuje się silniejszy, sprawniejszy, lepszy niż w rzeczywistości.





GRY A SPEŁNIANIE MARZEŃ

W wirtualnym świecie gracz może przeżyć przygody, które nie są dla niego dostępne w świecie 
rzeczywistym. Może spełnić swoje marzenia, poznawać fantastyczne światy. Dlatego granie rzadko się 
nudzi, może za to nadmiernie wciągać i angażować w nierealną rzeczywistość.



UZALEŻNIENIE OD GIER

W związku z wcześniej wymienionymi zjawiskami, gry mogą uzależniać.

Oczywiście nie oznacza to, że w ogóle nie można grać.

Trzeba jednak pamiętać, że świat wirtualny nie może być zastępstwem rzeczywistości.

Ważne jest, by w świecie wirtualnym nie spędzać za dużo czasu, nie grać bezmyślnie, będąc oderwanym 
od rzeczywistości.

NIGDY nie przedkładaj gier ponad zdrowie, znajomych, rodzinę, higienę, obowiązki!

Nie denerwuj się, gdy ktoś mówi że zbyt dużo czasu spędzasz przy grach – pomyśl, czy nie ma racji.



CZY GRY MOGĄ BYĆ WARTOŚCIOWE?

Oczywiście!

Gry mogą:

 uczyć: np. historii, jak gry strategiczne, geografii, języków obcych, wiedzy o kulturze, historii sportu

 pomagać w zwiększeniu umiejętności komunikacji i poznawaniu ciekawych osób

 pomóc zwiększyć zręczność manualną – gry zręcznościowe

 pomóc zwiększyć kreatywność

 być aktywnością fizyczną – jak np. niektóre gry na konsole 





PODSUMOWANIE

Zasady rozsądnego korzystania z gier:

 Zaplanuj odpowiedni czas na gry komputerowe i go przestrzegaj! Nie daj się wciągnąć w wirtualną 
rzeczywistość.

 Rób przerwy od komputera – min. 5 minut co godzinę przy komputerze.

 Staraj się wyciągnąć coś wartościowego z gier – ciekawostkę historyczną, nowe angielskie słówko…

 Próbuj spełniać marzenia i rozwijać fantazje na inne sposoby – czytając książki, wędrując, rysując.

 Znajdź alternatywy dla gier komputerowych – np. namów rodziców lub znajomych na partyjkę 
planszówek, dziadków 
na partię szachów lub grę w karty 
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