
DZIECKO W ŚWIECIE GIER KOMPUTEROWYCH



GRY KOMPUTEROWE :  
gry i zabawy z wykorzystaniem komputera.

Cel                     dostarczenie rozrywki



CECHY GIER 

KOMPUTEROWYCH:

• Interaktywny charakter – gracz ma dużą swobodę działania oraz 

wpływ na rozwój gry.

• Fikcyjność osób i zdarzeń – dziecko uczestniczy w „sztucznym 

świecie”, poznaje wyimaginowaną rzeczywistość, ma poczucie złudnego 

zadowolenia, sukcesu a także bezpieczeństwa.



ŚWIAT  REALNY  TRACI  NA  
ATRAKCYJNOŚCI !



CZYNNIKI ŚWIADCZĄCE O 

ATRAKCYJNOŚCI GRY 

KOMPUTEROWEJ:
• dobrowolność, 

• brak ograniczeń w czasie i przestrzeni,

• intensywność i zmienność akcji,

• podporządkowanie się określonym regułom,

• powtarzalność zdarzeń,

• odrealnienie.



RODZAJE GIER KOMPUTEROWYCH: 

przygodowe
zręcznosciowe

fabularne

symulacyjne

sportowe

logiczne

strategiczne

edukacyjne



Gracz wciela się w rolę 

zazwyczaj samotnego bohatera, 

który ma do wykonania ważną 

misję od której powodzenia może 

zależeć np. los świata. Gra taka 

zazwyczaj oferuje wiele zagadek.

PRZYGODOWE













ZRĘCZNOŚCIOWE

Ten rodzaj gier jest zdecydowanie 

najpopularniejszy. Zaliczamy do 

nich m. in. FPS, bijatyki, gry 

platformowe, gry z poruszającym 

się po ekranie celownikiem. Takie 

gry wymagają od gracza 

logicznego myślenia, 

spostrzegawczości ale także 

refleksu oraz sprawnego 

posługiwania się myszką bądź 

joypadem. 























FABULARNE

Gracz wciela się w bohatera, 

którego może ulepszać bądź 

podnosić mu różne umiejętności. 



















SYMULACYJNE

Dzięki tym grom możemy 

sprawdzić jak to jest kierować 

różnymi pojazdami bądź 

doświadczyć symulacji życia 

ludzkiego. Gry z tego rodzaju 

kładą największy nacisk na 

realizm. Otoczenie oraz fizyka 

muszą przypominać w jak 

największym stopniu świat 

realny.











SPORTOWE

W tym przypadku gry pozwalają 

się wcielić w rolę np. piłkarza, 

koszykarza itp. oraz rozwijać jego 

umiejętności.















LOGICZNE

Wymagają od gracza 

rozwiązywania ciągu zadań 

logicznych w celu przejścia do 

kolejnych poziomów, a w efekcie 

przejścia całej gry. 













STRATEGICZNE

Wywodzą się z gier planszowych, 

których celem jest kierowanie 

zorganizowaną jednostką bądź 

państwem dla osiągnięcia 

zwycięstwa militarnego lub 

ekonomicznego. Są to zazwyczaj 

gry dla osób starszych, których 

ukończenie może zająć bardzo 

dużo czasu.

















EDUKACYJNE

Służą poszerzeniu wiedzy gracza 

i są wykorzystywane w praktyce 

edukacyjnej.









MATEMATIKUS



ASPEKTY GIER 

KOMPUTEROWYCH

sportowy

kulturowy

socjologiczny

psychologiczny



Gry komputerowe stanowią 

dziedzinę sportu. 

Sport elektroniczny stał się 

głośny za sprawą zawodów 

World Cyber Games, 

organizowanych od 1998 

roku.



Gry komputerowe zaliczane 

są do dzieł sztuki 

postmodernistycznej.



Gra komputerowa zaspokaja 

potrzebę zabawy ale także, 

poprzez emocjonalne 

zaangażowanie 

i walory edukacyjne, wspiera 

socjalizację u człowieka. 



Gry komputerowe mogą 

wspomagać rozwój człowieka 

poprzez ćwiczenie szybkiego 

podejmowania decyzji, niektóre 

gry są używane do zwalczania 

depresji. 

Z drugiej strony pobudzają agresywność i emocjonalność, gracz jest bezpośrednio 

zaangażowany np. w przemoc na ekranie, jest oderwany od rzeczywistości. 

Gry komputerowe bardzo często prowadzą do uzależnienia.



UZALEŻNIENIE DZIECI OD GIER 

KOMPUTEROWYCH



Uzależnienie od tego typu rozrywki pojawiło się 

w momencie wejścia na rynek komputerów oraz 

Internetu. Wcześniej dzieci mogły grać jedynie 

w salonach gier, co było ograniczone ze względu 

na możliwości finansowe.



Dziś w milionach domów dzieci posiadają własne 

komputery, korzystają z komputerów swoich 

rodziców oraz są wyposażone w różne konsole do 

gier. Wiele z tych dzieci i nastolatków wydaje się 

być już uzależnionymi od gier komputerowych. 

Duża liczba dzieci gra do późna w nocy. 



ZAKRESY ODDZIAŁYWANIA GIER 

KOMPUTEROWYCH NA PSYCHIKĘ 

DZIECKA: 

• zakres dostarczania wzorów zachowań,

• zakres tworzenia systemu wartości i kształtowania

postaw,

• zakres tworzenia okazji do rozwiązywania

problemów i podejmowania decyzji,

• zakres treningu zachowań.



Im częściej dziecko korzysta z gier 

komputerowych, tym rzadziej wykonuje 

inne czynności, takie jak: nauka, 

czytanie książek, uprawianie sportu, 

spotkania z rówieśnikami.



Ograniczenie czasu na 

działania rzeczywiste 

na rzecz nabywania 

doświadczeń, jakich 

odbiorcy dostarcza świat 

wirtualny.

EFEKT WYPORNOŚCI



SYNDROM NIENTENDO

Przekaz audiowizualny 

i multimedialny jest 

konsumowany przez  gracza 

w sposób bezrefleksyjny 

i mechaniczny. 



To takie w których występuje agresja, 

przemoc, walka.

CZERWONE GRY 



• zrelatywizowanie wartości życia,

• podział świata na sprzymierzeńców i wrogów, 

• przeświadczenie, iż okrucieństwo jest stanem 

normalnym, potrzebnym, aby przetrwać 

w rzeczywistym świecie,

• zobojętnienie na przemoc.

SKUTKI UBOCZNE GRANIA 

W GRY ZAWIERAJĄCE PRZEMOC:



Przykłady czerwonych gier



Przykłady czerwonych gier
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Przykłady czerwonych gier





Przykłady czerwonych gier



Przykłady czerwonych gier



Brak kontroli nad tym co robi dziecko na komputerze, może mieć negatywne 

konsekwencje oraz może doprowadzić do uzależniania.



• symulowanie przez dziecko nauki, 

• unikanie kontaktów i zabaw z dziećmi, 

które nie posiadają komputera, 

• powstawanie objawów nerwicy,

• rezygnacja z dotychczasowych 

aktywności.

OBJAWY UZALEŻNIANIA OD 

KOMPUTERA: 



• wyznaczaniu dziecku elastycznych granic pracy przy komputerze,

• limitowaniu czasu poświęconego na gry komputerowe,

• właściwym doborze rodzaju gry,

• stworzeniu odpowiednich warunków,

• kontrolowaniu, co oglądają dzieci,

• rozmawianiu zamiast zakazywaniu,

• stwarzaniu alternatywy dla komputera.

DBAJĄC O WŁAŚCIWY ROZWÓJ DZIECKA 

NALEŻY PAMIĘTAĆ O:



Dotychczasowe badania nie pozwalają jeszcze na jednoznaczne 

i całościowe ocenienie wpływu gier komputerowych na psychikę 

dzieci. Jak się wydaje, dają one duże możliwości w zakresie 

powiększania sprawności psychomotorycznych, być może także 

rozwoju myślenia strategicznego. Jednocześnie jednak korzystanie 

z gier może doprowadzić do zawężenia zainteresowań czy nawet 

uzależnienia, a także negatywnych zmian w osobowości.



Podsumowując,

DOBRZE PRZYGOTOWANY RODZIC: 

• nadzoruje kontakt dziecka z komputerem, jednocześnie jasno wyznacza

określone ramy czasowe i praktyczne korzystanie z komputera,

wskazując właściwe programy;

• kontroluje to, co dziecko przynosi do domu, zna źródła z których

wypożycza gry;

• nadzoruje instalację oprogramowania;

• przedstawia dziecku nowe sposoby korzystania z komputera, a pracując

wspólnie z dzieckiem zachęca je do korzystania z innych programów niż

tylko gry;

• kupuje dziecku gry adekwatne do jego wieku;

• blokuje strony WWW nieodpowiednie dla dziecka;

• zna treści i sposób korzystania z danej gry.
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