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MINECRAFT
Minecraft jest grą w której dzieci mogą
tworzyć dosłownie wszystko, co tylko
mogą sobie wyobrazić. Pirackie galery,
fikcyjne jak i rzeczywiste miasta, a nawet
Twoje ulubione statki z filmów science-
fiction już istnieją w Minecrafcie, a na
dodatek prawdopodobnie zostały
zbudowane przez kogoś, kto jeszcze nie
ukończył 12lat.

Od 2016 roku Microsoft rozwija specjalną
edukacyjną wersję  Minecrafta dostępną
dla szkół. Użytkownicy domowi mogą użyć
MODów aby w grze pojawiła się możliwość  
programowania, przeprowadzania
doświadczeń chemicznych, konstruowania
rakiet i pojazdów latających a nawet
modyfikowania DNA! Ta gra to naprawdę
rewelacyjna platforma do nauki!

SUGEROWANY
WIEK:

POTENCJAŁ EDUKACYJNY

To tajemnicze słowo oznacza kogoś kto z
premedytacją uprzykrza zabawę innym
graczom. Atak może przybrać różne formy.
Niszczy zbudowane budowle, kradnie
zebrane surowce, obraża słownie, a
jedynym jego celem jest uprzykrzeni gry
ofierze. Zazwyczaj bez specjalnego
powodu. Ta forma zagrożenia występuje
jedynie podczas rozgrywek online.

Wspólna gra z innymi osobami
jest zarówno atrakcyjna jak i
pełna niebezpieczeństw. Na
Minecraftowych serwerach
znajdziemy dzieci otaz dorosłych.
Tylko od dojrzałości jednych i
drugich zależy co będzie się tam
działo. 
Dlatego warto poczekać z grą
online aż Twoje dziecko osiągnie
odpowiedni wiek. A przed
pierwszą rozgrywką porozmawiać
z nim o zasadach bezpieczeństwa
w internecie.

OSTROŻNIE Z ONLINE
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KREATYWNOŚĆ GREEFING

Moja żona siedziała do 4 w nocy przy
komputerze kiedy pierwszy raz pokazałem
jej Minecrafta, a nie jest graczem. Ta gra
wciąga, łatwo przy niej zapomnieć o
upływającym czasie i popaść w syndrom
jeszcze jednego bloku. Znacie to tylko w
innej postaci ;) Jeszcze jedna strona w
książce, jeszcze jeden odcinek serialu,
jeszcze jedno ciastko... 

TA GRA WCIĄGA!

www.cyberskill.pl @CyberSkillPl

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓWWSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Minecraft dostępny jest na wielu
platformach. Często dzieci kończą
grać na konsoli  / komputerze i
kontynuują zabawę na swoim
smartfonie. Gra jet bardzo
wciągająca dlatego przed jej
włączeniem ustalcie WSPÓLNIE
czas jaki Twoje dziecko na nią
poświęci.

Czasami trudno to zaakceptować,
ale Twoje dziecko może być w
grze nie ofiarą a łobuzem... który
bez większego powodu psuje
zabawę innym graczom. Dlatego
warto obserwować nie tylko w co
gra Twoja pociecha, ale i jak gra. 
Najlepszym rozwiązaniem gdy
zobaczysz niepokojące
zachowanie będzie jak zwykle
rozmowa. Poszukajcie wspólnie
informacji o netykiecie i
zastanówcie się jak ją zastosować
w grze.

MONITORUJ CZAS GRY

MINECRAFT. To druga najlepiej sprzedająca się gra wszech czasów. Nadal cieszy się ogromną
popularnością mimo że została wydana niemal 9 lat temu. Jaki jest fenomen tej gry? Moim zdaniem to
trochę takie wirtualne klocki LEGO. Stawisz blok potem drugi i nigdy nie wiesz co powstanie na końcu.
Na dodatek wirtualne bloki nigdy się nie kończą. Dzięki temu możliwości są niemal nieograniczone. A
kiedy znudzi ci się samodzielne budowanie wchodzisz na serwer i robisz projekt z graczami z całego
świata. 

WIĘCEJ NA:

Twoje dziecko może stanąć w roli
eksperta, nie obawiaj się gra jest
banalnie prosta! Możliwość
nauczania rodziców będzie dla
niego niezwykle ekscytująca, a
realizacja w grze wspólnego
projektu może być świetnym
sposobem na spędzenie z nim
czasu.

NAUCZ SIĘ GRAĆ OBSERWUJ JAK GRA

POZNAJ NASZEGO EKSPERTA:
Radek. Gracz, fan nowych technologii i tata dwóch córek.
To dla nich szuka sposobów na mądre wykorzystanie
technologii. Na co dzień uczy dzieciaki programownia.

W obecnej podstawowej wersji Minecrafta jest ponad 800 różnych
przedmiotów i 200 bloków.  To ogromny zasób słownictwa ktory warto
wykorzystać. Umówiłem się z moją córką, że jeśli zgodzi się na zmianę
języka na angielski, to będzie mogła grać dłużej. Mimo że ma 7 lat ta
zmiana w ogóle nie psuje jej zabawy. Marchewkę wyszukuje po obrazku
a w oknie gry pokazuje się anglojęzyczny opis. 

ZMIEŃ JĘZYK NA ANGIELSKI
Do ich instalacji przyda się jakiś poradnik na YouTube ale efekt będzie
rewelacyjny. Dzieki modyfikacjom wprowadzisz do świata Minecraft
świetne rzeczy! Poniżej kilka nazw moich ulubionych MODów:
ComputerCraft - programowanie i robotyka
Galacticcraft - konstruowanie statków kosmicznych i kosmos
Pixelmon - Pokemony w Minecraft!
 

MODy MODy MODy

LICENCJA


