
• Czego nauczyliście się do tej pory z gier? Czy wiedza lub umiejętności wyniesione z gry 

kiedykolwiek pomogły wam w codziennym życiu?

• Co to znaczy, że można się czegoś uczyć poprzez zabawę? Czy znacie pojęcie gamifikacja? 

• W jaki sposób gry mogłyby by być stosowane w szkole? Spróbujcie wymienić tytuły, które 

wzbogaciłyby lekcje np. historii czy języka angielskiego. Czy mogą istnieć szkoły grania w daną 

grę?

• Jak zdobywacie wiedze o grach? Jak doskonalicie się jako gracze?

Gry, które uczą

ZASTANÓWCIE SIĘ:

DO PRZEGADANIA:

Gry, podobnie jak inne narzędzia  mogą być wykorzystane w dobry lub zły sposób. W kolejnym 

rozdziale omówimy zagrożenia związane z nadmiernym korzystaniem z gier lub błędnym 

doborem gry do wieku gracza. Teraz przyjrzyjmy się jednak, co dobrego mogą wnieść gry do 

naszego życia. Być może to właśnie one będą przyszłością edukacji? Przecież najlepiej uczymy 

się poprzez zabawę!
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• myślenie strategiczne, podejmowanie decyzji, rozwiazywanie problemów – każda rozgrywka 

to setki decyzji do podjęcia – od nich będzie zależał ostateczny wynik, musimy więc analizować 

dane, myśleć kilka kroków do przodu i wysilać swój intelekt aby znaleźć najlepsze możliwe 

rozwiązania – to wszystko cenne umiejętności, które bardzo pomogą nam w codziennym życiu 

oraz w nauce, która także wymaga szybkiego podejmowania decyzji i selekcjonowania informacji,

• matematyka, ekonomia, zarządzanie budżetem – wiele gier wymaga zarządzania finansami, 

jeden mały błąd – zbyt duża inwestycja na początku rozgrywki i kończymy jako bankruci. Często 

więc musimy doskonalić umiejętność właściwego inwestowania, oszczędzania, planowania 

wydatków oraz ciężko zapracować na naszą wirtualną walutę. W wielu grach strategicznych lub 

symulatorach ciągle liczymy i analizujemy – czyż to nie są cenne umiejętności?,

• współpraca, komunikacja – w wielu grach multiplayer niezbędne jest podzielenie się zadaniami 

oraz bieżące ustalanie z innymi graczami wspólnej strategii gry (bycie liderem lub podążanie za 

jego wytycznymi).  Praca w grupie pod presją czasu i konkurencji jest wyzwaniem, lecz dobra 

współpraca i dystrybucja zadań sprawia, że jako drużyna osiągamy więcej niż w pojedynkę. 

Dokładnie to samo determinuje nasz sukces w każdym nowoczesnym obszarze biznesowym. 

Grając na przykład w Counter Strike’a (gra dla dorosłych) możemy się przygotowywać do 

trudnych wyzwań zawodowych związanych z pracą w zespole,

• kreatywność – zarówno ta rozumiana bardziej tradycyjnie, którą możemy rozwijać w takich 

grach jak Minecraft gdzie budujemy wszystko to, co podpowie nam wyobraźnia, ale także 

kreatywność rozumiana jako poszukiwanie różnych dróg osiągnięcia celu. Gry pozwalają nam 

na wyrażanie siebie zarówno jako twórca – w przypadku gier o otwartej strukturze, jak również 

jako eksplorator, w grach o rozbudowanych drzewach decyzyjnych umożliwiających zmienne 

zakończenia,

• języki obce, historia, wiedza ogólna – gry mogą uczyć tego co szkoła. Nie wszystkie gry 

są dostępne w polskiej wersji językowej. Grając w gry w wersji angielskiej musimy poznać  

i zrozumieć kluczowe dla rozgrywki słówka. Mamy motywację, aby poznawać język, przyswajamy 

słowa dużo szybciej, angażujemy się w zabawę i nawet nie czujemy, że się uczymy. To samo 

dzieje się, gdy gramy w gry historyczne, które wymagają od nas uczestniczenia w wydarzeniach 

z przeszłości (jak np. w serii Total War). Możemy też zdobywać wiedzę ogólną np. gry serii FIFA 

to kopalnia wiedzy o faktach sportowych (drużynach, piłkarzach itd.), ale też garść informacji 

związanych z geografią,

Czego (nawet nieświadomie), można się nauczyć po prostu grając?

GARŚĆ WIEDZY
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• wiara we własne siły, koncentracja na zadaniu – niektóre z gier są ekstremalnie trudne  

i wymagają wielokrotnego, żmudnego mierzenia się z wymagającymi zadaniami. Aby je przejść 

gracz musi wykazać się nie lada determinacją, wiarą we własne możliwości, koncentracją na 

problemie i sprawdzaniu kilku sposobów jego rozwiązania. W życiu codziennym, w szkole czy 

pracy zdarzają się sytuacje, które wydają się nam bez wyjścia. Wiara we własne możliwości, 

odwaga zmierzenia się z przeciwnościami to jest to, czego wtedy potrzebujemy. Gracze wiedzą  

o tym, że jeśli przegrają mogą spróbować jeszcze raz i że nie istnieje przeciwnik, którego nie da 

się pokonać. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni sposób

Zaprojektujcie własną grę edukacyjną – możecie to zrobić w wersji planszowej 
(np. w grze planszowej po zatrzymaniu pionka na danym polu gracz losuje  
kartę z pytaniami z danej dziedziny). Może to być także wymarzona  
edukacyjna gra komputerowa (możecie ją spróbować stworzyć wraz z dziećmi 
przy pomocy prostych narzędzi do nauki programowania np. środowiska 
Scratch).

ZADANIE: 

Czego potajemnie uczą nas gry : 
https://www.youtube.com/watch?v=DUzIMgNYSJo

Klasy e-sportowe – czy szkoła może uczyć, jak grać:

https://esportnow.pl/esport/wyglada-nauka-klasie-e-sportowej/

Serious games - gry, które robią wiele dobrego: 

http://www.gamesforchange.org/games/

Minecraft uczy programować: 

https://www.youtube.com/watch?v=1d5jDyMANRw&t=2s

DALSZE BADANIA – 
SPRAWDŹCIE RAZEM:

https://sgesport.pl/ile-mamy-szkol-z-innowacja-e-sportowa-kto-uczy-jak-to-wyglada/
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 Na rynku istnieją tysiące różnych tytułów gier. Tak samo jak w przypadku filmów i książek 

różnią się jakością przeżycia, które oferują. Nie wszystkie są też odpowiednie dla dzieci lub młodzieży. 

Często jako rodzice nie mamy czasu, wiedzy lub możliwości sprawdzenia dokładnie, w co aktualnie 

gra nasze dziecko. Zdarza się, że ulegamy presji zakupowej i kupujemy dziecku grę „bo rówieśnicy 

w nią grają”. Może się wówczas zdarzyć, że nie jest to gra właściwa lub rekomendowana jest dla 

starszego odbiorcy. 

Jakie tytuły możemy bezpiecznie zaproponować swoim dzieciom? Przygotowaliśmy dla Was kilka 

propozycji w różnych kategoriach. Większość z nich będzie miłym zaskoczeniem dla Waszych dzieci 

– na prezentowanej liście nie ma bowiem tytułów stricte edukacyjnych a takie, które niebezpośrednio 

uczą lub prezentują ważne treści. Większość poniższych propozycji to gry na PC lub konsole. 

 
MINECRAFT
Na rynku istnieją tysiące różnych tytułów gier. Tak 

samo jak w przypadku filmów i książek różnią się 

jakością przeżycia, które oferują. Nie wszystkie są 

też odpowiednie dla dzieci lub młodzieży. Często 

jako rodzice nie mamy czasu, wiedzy lub możliwości 

sprawdzenia dokładnie,  

w co aktualnie gra nasze dziecko. Zdarza się, że 

ulegamy presji zakupowej i kupujemy dziecku grę „bo 

rówieśnicy w nią grają”. Może się wówczas zdarzyć, że nie jest to gra właściwa lub rekomendowana 

jest dla starszego odbiorcy. 

Jakie tytuły możemy bezpiecznie zaproponować swoim dzieciom? Przygotowaliśmy dla Was kilka 

propozycji w różnych kategoriach. Większość z nich będzie miłym zaskoczeniem dla Waszych 

dzieci – na prezentowanej liście nie ma bowiem tytułów stricte edukacyjnych a takie, które 

niebezpośrednio uczą lub prezentują ważne treści. Większość poniższych propozycji to gry na PC 

lub konsole. 

PRAKTYKA EDUKACYJNA: 
JAKIE SĄ PRZYKŁADY MĄDRYCH 
LUB EDUKACYJNYCH GIER, KTÓRE 
MOGĘ ZAPROPONOWAĆ SWOJEMU 
DZIECKU?

ROZWÓJ KREATYWNOŚCI:  
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•  jeden z najbezpieczniejszych i najbardziej rozwijających tytułów nawet dla młodszych graczy,

• atutem Roblox jest możliwość stworzenia własnej gry przez dziecko,

• ta gra zawiera elementy horroru (możliwe do wyłączenia),

• gra pozwala na ustawienie kontroli rodzicielskiej,

•  gra na serwerze wymaga kontroli rodzica (szczególnie jeśli dziecko gra z nieznajomymi),

•  Roblox jest grą bezpłatną ale dostępna jest w niej wirtualna waluta, co może wiązać się z wydawaniem 

realnych pieniędzy,

• Minecraft pozwala na instalowanie różnorodnych dodatków tzw. modów – dzięki temu przy odrobinie 

zaangażowania dorosłego stanie się np. narzędziem do nauki programowania, odtwarzania budowli, 

eksploracji kosmosu itp. 

• ponieważ światy w grze tworzą inni gracze, nie wiemy na jakie treści i jakość rozgrywki trafi dziecko 

(warto skorzystać z ustawień kontroli lub nadzorować zabawę)

Zwróć uwagę:

Zwróć uwagę:

 
ROBLOX 
Zyskujący na popularności odpowiednik Minecrafta  

– jednak nieco bardziej kontrowersyjny przez swój sieciowy 

charakter. Gra daje możliwość budowania własnych światów  

i udostępniania ich innym. Jeśli nie tworzymy, mamy 

możliwość grania w mini gry stworzone przez innych.  

Gra umożliwia także naukę podstaw programowania.

 
KERBAL SPACE PROGRAM
Miłe stworki chcą lecieć w kosmos. Aby im pomóc musimy 

opanować podstawy fizyki i budowy rakiet.   

Gra zachęca do eksperymentowania, sprawdzania hipotez, 

wyciągania wniosków z popełnionych błędów (np. nieudany 

start statku). Gra zawiera wiele pojęć z zakresu kosmonautyki  

i wymaga sporej dozy myślenia matematycznego.

NAUKA FIZYKI:  
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• gra oznaczona PEGI 3, co oznacza, że nie zawiera treści niewłaściwych dla najmłodszych dzieci.  

Jest jednak dość trudna, wymaga samodzielnego liczenia, więc nie sprawdzi się w przypadku 

najmłodszych graczy,

•  gra jest bardzo wciągająca i wymaga wielu godzin, aby ją ukończyć. Dziecko może nie chcieć się od 

niej oderwać

• podstawowa wersja nie jest dostępna w języku polskim. W sieci można jednak pobrać spolszczenie 

(napisy)

• przyjazna „dziecięca” grafika kryje dużo wymagających zadań,

• niestety brak polskiej wersji językowej,

Zwróć uwagę:

Zwróć uwagę:

 
SERIA CYWILIZACJA
Cywilizacja to gra legenda – jedna z najstarszych serii gier 

historycznych. Możemy w niej wcielić się we władców 

klasycznych unikalnych imperiów, rozwijać ścieżki 

technologiczne i budować imponujące miasta i państwa. Gra 

czerpie garściami z podręczników historii. Dowiemy się z niej 

o specyfice każdej z prowadzonych kultur i poznamy zasady 

dyplomacji.

NAUKA HISTORII:

 
OXYGEN NOT INCLUDED
Jak przeżyć w kosmosie? Nie jest to łatwe zadanie, gdyż 

musimy kontrolować wiele czynników i mądrze zarządzać 

naszą kolonią. Oxygen not included oprócz wielu elementów 

strategicznych i decyzyjnych wprowadza ciekawe mechaniki 

i elementy z zakresu zarządzania energią, fizyki płynów, 

termodynamiki czy nawet recyklingu.
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• gra zawiera realistyczne sceny przemocy, jest więc klasyfikowana jako gra dla osób powyżej 12 lat   

– wiadomo, historia świata to historia licznych podbojów i wojen,

• każda z gier serii ma podobny schemat rozgrywki. Różnią się między sobą grafiką i szczegółowością 

świata. Rozpoczynając przygodę z Cywilizacją można wybrać starsze tytuły serii, które mają mniejsze 

wymagania graficznie i są tańsze. 

• jest to tytuł na wiele godzin rozgrywki, mocno wciąga,

Zwróć uwagę:

 
MONUMENT VALLEY  
Jedna z niewielu pozycji w tym zestawieniu dostępna na 

urządzenia mobilne, warta jednak zwrócenia uwagi za 

przepiękne wykonanie. Oprawa muzyczna na najwyższym 

poziomie, ciekawe architektoniczne zagadki, tajemnicza 

fabuła- to wszystko tworzy niesamowity klimat. 

Zwróć uwagę:
   gra jest dość krótka i prosta, można zagrać wspólnie  

z młodszym dzieckiem,

LOGIKA:

 
THE ROOM
Chodzicie czasami do Escape Roomów? The Room to właśnie 

taki wirtualny pokój zagadek i to przygotowany z najwyższą 

dbałością o detale wizualne. Przepiękna gra, która pobudzi 

umysł i wyobraźnię. Zagadki nie są zbyt trudne (można 

również skorzystać z opcji podpowiedzi), całość rozgrywki 

jednak wymaga skupienia. Dużym atutem jest niska cena  

i krótki czas gry.



2619

• gra polega na rozwikłaniu zagadek, ale brak w niej dynamicznej akcji,

• gra wygląda jak typowa „strzelanka” (widok z pierwszej osoby, futurystyczna „broń”) ale nią nie jest!

• brak polskiej wersji językowej,

• ciekawa fabuła i dialogi – zdarzają się lekkie wulgaryzmy oraz minimalne elementy przemocy – gra 

przeznaczona dla osób powyżej 12 r.ż,

• dostępna także na urządzenia mobilne,

Zwróć uwagę:

Zwróć uwagę:

 
WHILE TRUE: LEARN() 
W tej grze wcielasz się w programistę, który przypadkowo 

odkrył, że jego kot dysponuje wyjątkowym talentem 

programistycznym. Sęk w tym, że zwierzę nie potrafi zbyt 

dobrze mówić po ludzku. Musisz świetnie opanować 

uczenie maszynowe i za pomocą wizualnych narzędzi 

programistycznych stworzyć system rozpoznawania kociej 

mowy przekładający język czworonogów na mowę ludzi.

Zwróć uwagę:
       zabawne i mądre wprowadzenie do nauki programowania, nie tylko dla miłośników kotów,

       dostępna także w języku polskim,

 
PORTAL
Zadaniem gracza jest rozwiązywanie fizycznych łamigłówek  

i zadań poprzez tworzenie i otwieranie portali, które 

pozwalają przenosić w przestrzeni przedmioty i samą 

postać gracza. Bardzo dobra grafika, ciekawe zagadki, 

niekonwencjonalne podejście do rozgrywki. Gra wymaga 

wiedzy z geometrii i fizyki (np. dotyczącej grawitacji).
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KEEP TALKING AND NOBODY 
EXPLODES
Jesteś sam w pomieszczeniu z tykającą bombą. Twoi 

kompanii mają podręcznik, dzięki któremu mogą ją rozbroić. 

Problem w tym, że jej nie widzą, więc będziesz musiał ją 

opisać - i to szybko! To jedna z najbardziej dynamicznych 

gier logicznych, która sprawi frajdę i sprawdzi umiejętność 

komunikacji w grupie rówieśników lub rodzinie.

 
OVERCOOKED! 2
Lubicie gotować? Ta gra może się spodobać zarówno 

najmłodszym jak i rodzicom. Bardzo dynamiczna i 

emocjonująca rozgrywka, w której dwóch kucharzy musi 

współpracować, aby przygotować smakołyki znane z różnych 

zakątków świata. 

 
LOVERS IN A DANGEROUS 
SPACETIME 
To kosmiczna strzelanka kooperacyjna dla 1-4 graczy.  

W tej grze dzięki pracy zespołowej możesz odnieść 

zwycięstwo nad nikczemnymi siłami antymiłości, ocalić 

porwane kosmiczne króliczki i uniknąć upadku w czeluść 

zagłady. Przestrzeń kosmiczna to niebezpieczne miejsce, ale 

nie musisz przemierzać jej w pojedynkę!

WSPÓŁPRACA:

•  jak każda gra kooperacyjna wymaga koncentracji uczestników i może wywoływać konflikty,

• polska wersja językowa, niezbędna jest umiejętność czytania,

• trzeba się przygotować do rozgrywki (wydrukować podręcznik lub wyświetlić go na tablecie),

• można grać w 2 osoby chociaż największą frajdę sprawi w większej grupie,

• można też grać w pojedynkę lub na serwerach online,

• gra oferuje świetną zabawę, więc warto się przygotować na dużą dawkę śmiechu

Zwróć uwagę:

Zwróć uwagę:
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• świetna gra rodzinna (do 4 graczy) o prostej rozgrywce i ładnej grafice,

• wersja podstawowa gry jest nieco okrojona, ale liczne dodatki pozwalają na jej spersonalizowanie 

zgodne z zainteresowaniami,

•  bezpieczna i przyjemna gra o wartościowym zapleczu tematycznym,,

• w grze pojawiają się nieoczywiste elementy przemocy – klasyfikowana jako gra dla dzieci powyżej  

12 r.ż. 

• kreatywna, otwarta rozgrywka pobudza wyobraźnię, każdy znajdzie w niej coś dla siebie

• elementem rozgrywki jest strzelanie do przeciwników, ale pokazane w bezpieczny, komiksowy sposób,

• nie ma polskiej wersji językowej, co nie przeszkadza cieszyć się rozgrywką,

Zwróć uwagę:

Zwróć uwagę:

Zwróć uwagę:

WIEDZA OGÓLNA: 
SYMULATORY

 
SERIA THE SIMS
Klasyka symulatorów bardzo chętnie wybierana przez dzieci 

– najprościej mówiąc jest to symulator życia. Tu musimy iść 

do pracy, aby kupić nowe meble. Poznajemy innych Simów 

(mieszkańców) i zawiązujemy z nimi relacje, musimy dbać 

o zaspokajanie naszych podstawowych potrzeb, aby nasi 

bohaterowie czuli się komfortowo. Wirtualny dom lalek.

 
GAME DEV TYCOON 
Propozycja dla tych, którzy marzą o karierze jako twórcy gier 

komputerowych. Miły dla oka symulator, który prowadzi 

nas od pierwszych lat branży (zaczynamy w latach 80’) do 

stworzenia własnej firmy gamingowej. Po drodze będziemy 

musieli podjąć wiele decyzji, zarządzać budżetem studia  

i przy okazji dowiemy się jak wygląda praca przy tworzeniu 

gier „od środka”.
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Inne propozycje gier o walorach edukacyjnych wraz z informacjami 
o klasyfikacji ze względu na wiek w poradniku: GRAJ BEZPIECZNIE:
http://www.zapytajogry.pl/wp-content/uploads/2018/03/PORADNIK2017.pdf

• występuje w angielskiej wersji językowej – rozwija słownictwo

•  gra ma ciekawą oprawę graficzną oraz rozbudowane drzewo decyzyjne

Zwróć uwagę:

 
STARDEW VALLEY 
Gra typu RPG połączona z symulacją życia z licznymi 

bohaterami zamieszkującymi Stardew Valley. Gra rozwija 

wiedzę z zakresu rolnictwa, uprawy roślin, hodowli zwierząt, 

ekonomii oraz relacji społecznych. Porusza ciekawe problemy 

związane z życiem w małej społeczności. Zwraca uwagę na 

kwestię ekologii.


