
1)Jak się to zaczęło? 

2)Czy będziesz grać w tę grę jak będziesz dorosły? 

3)Czym dla ciebie jest ta gra? 

4)Jakie są pozytywy granie w gry? 

 

 

1- Początek mojej przygody z Fifą to 01.05.2011 rok. Dzień mojej Komunii Swiętej, gdy dostałem 
konsolę Xbox razem z grą Fifa. Najpierw była fascynacja, bo od zawsze lubiłem grać w piłkę. 
Powoli jednak przekonałem się, że to nie takie proste i nieraz miałem ochotę wyrzucić pada 
ze złości, gdy mi nie wychodziło. Byłem słaby i żadnych tików nie umiałem. Z biegiem czasu 
stawałem się coraz lepszy. Rozpoznawałem triki i zachowania piłkarzy. Czułem się z roku na 
rok coraz lepszy. Trafiłem nawet na turniej FIFA na Hali Arena w Gdyni i grałem w półfinale z 
wicemistrzem Polski. To niesamowite uczucie. 
 

2- Gdy będę dorosły na pewno będę grał w Fifę. W końcu muszę nauczyć swojego syna J 
Gry dają wiele radości nawet dorosłym. Nie ma co z tego rezygnować. Chciałbym być takim 
nowoczesnym tatą i dziadkiem i grać z wnukami. 

3- Gra to dla mnie nie tylko przyjemność. To stan umysłu, gdy odcinam się od stresu i 
obowiązków. Jestem mistrzem w swoim świecie. W grze zwyciężam, odnoszę sukcesy i uczę 
się jak radzić sobie z porażkami. To super sposób na spędzanie wolnego czasu. Trzeba 
oczywiście wszystko z umiarem J 

4- Pozytywów jest wiele. Pierwszy to nauka nowych umiejętności, odnalezienie się w innej 
rzeczywistości. Kolejne to spostrzegawczość, refleks, orientacja przestrzenna, nowa wiedza. 
Umiem lepiej analizować sytuacje i kształtuje się mój światopogląd. Jestem bardziej 
ogarnięty, jak ja to mówię J 
 

ODPOWIEDZI II 

-Jak to się zaczęło? 

Zaczęło się to parę lat temu, zacząłem grać w gry dzięki mojemu sąsiadowi, który jest też 
moim prze serdecznym kumplem. Pewnego razu gdy do niego przyszedłem była brzydka 
pogoda. Nie mieliśmy co robić, nie chciało nam się bawić więc on odpalił komputer i pokazał 
mi grę LEGO Star Wars, a trzeba wiedzieć, że to był okres, w którym szalałem za Gwiezdnymi 
Wojnami szczególnie LEGO, od tego momentu gram w gry. 

 

- Dlaczego wybrałeś akurat tę grę? 

Przede wszystkim, w moim mniemaniu nie wybiera się akurat tej gry, gra się w różne 
produkcje to nie jest jak z psem czy partnerem. Lepiej zapytać dla czego grasz w akurat tą grę 
i na to odpowiem. Dużo o niej słyszałem, ale nikt ze znajomych nie grał w nią, a ja mam tak, 
że dla mnie potrzebni są przyjaciele, z którymi mogę dzielić radość z wygranej lub smutek z 
porażki, no więc raz skontaktowałem się z kolegą i on zaproponował mi abym pograł z nim w 
LoL-a (League of Legends). 



Zgodziłem się i od tego momentu gram w nią, uważam, że przejawia dużo rywalizacji 
zespołowej, strategii i zabawy. 

-Czym jest dla ciebie gra? 

Gra jest dla mnie relaxem, odpoczynkiem od codzienności, ale także zdrową rywalizacją, 
możliwością poznawania nowych ludzi, współpracą i jak wcześniej zabawą. Niektóre, nie 
mają przekazywać takich wartości ale np. opowiadać historię, na którą masz wpływ, czyli 
moim zdaniem problem dzisiejszych, książek, czyli nie możliwość na działanie. Są też takie, 
które wypracowują reflex czy bodajże zręczność. Oczywiście nie mówię o wszystkich grach 
chodzi mi o te odpowiednio zaprojektowane, które nazywamy gatunkami gier. 

-Czy będziesz grał w gry gdy będziesz dorosły? 

Myślę, że tak, o ile nic mi się nie poprzestawia, nie będzie to tyle samo co teraz, może się to 
obrócić na to, że będę więcej lub mniej grał zależ czy będę miał żonę, dzieci czy nie jaką sobie 
prace wybiorę. Podsumowując raczej będę grał w gry. 

 

 


