Wykonać rozkaz!

Jeśli zawsze marzyłeś o tym, aby zasilić szeregi armii, stanąć w mundurze pośród
kilkudziesięciu żołnierzy, założyć na ramię broń i ruszyć na bój, ale wiedziałeś, że w
rzeczywistości są to tylko marzenia ściętej głowy, to wiedz, że od dziś masz szansę zrealizować
swoje dziecięce pragnienia. Gry wojenne pozwolą każdemu spróbować swoich sił w militarnych
jednostkach wojskowych. Dla wielu jest to wciąż za mało, gdyż taka wirtualna rozrywka może
tylko w namiastce dać im poczucie siły i wojskowej powinności. Inni jednak chętnie zasiadają
przy konsoli czy przed komputerem i godzinami toczą zacięte boje z wrogiem.

Gry wojenne to idealny sposób nie tylko na to, by móc spełnić się jako żołnierz i zrealizować
swoje marzenia. To również wspaniała rozrywka i zabawa, która dostarczyć może mnóstwo
emocji i niezapomnianych wrażeń. Jeśli za oknem pada deszcz lub nastał okres mroźnej zimy,
która nie sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, to warto spróbować zająć sobie czas
poprzez wspomniane aplikacje, która mogą wciągnąć nas na wiele godzin. Ta metoda nie
wymaga wychodzenia z domu, ba, nie wymaga nawet odstąpienia od wygodnej pozycji swojego
fotela. Wystarczy podłączyć się do sieci i wśród tysięcy gier o tematyce wojennej znaleźć coś,
co nam odpowiada. W przypadku dzieci jest to bardzo dobry trening dla ich umiejętności
manualnych oraz strategicznych.

Nie każdemu jednak Bóg dał predyspozycje do bycia zawodowym żołnierzem, dlatego też aby
każdy mógł się choć przez chwilę poczuć jak zaprawiony w bojach bohater wojenny powstały
gry strzelanki! Gry te, sprawiają, że możemy złapać karabin w dłoń, założyć mundur i ruszyć na
wroga bez ryzyka odniesienia jakichkolwiek obrażeń, a co więcej, bez potrzeby wychodzenia
choćby z własnego pokoju. Jednak strzelanki to nie tylko gry o tematyce stricte wojennej. W
tego typu grach możemy wcielić się w wiele różnych postaci, walczących z wieloma różnymi
rodzajami wrogów. Możemy być zarówno policjantem ścigającym groźnego przestępcę, jak i...
groźnym przestępcą, czyli np. płatnym mordercą. Ale to nie koniec, bo możemy także w
pojedynkę odeprzeć atak zombie, bądź uratować świat przed zagładą z rąk obcej cywilizacji. Co
więcej gry strzelanki dostępne są także w trybie multiplayer, a więc dają możliwość współpracy
z innymi graczami w celu wspólnego wykonania zadania, bądź też stanąć naprzeciwko nich w
morderczym pojedynku. Jednak wszystkie wymienione już zalety, to ciągle jeszcze nie koniec
atutów, jakie prezentują gry utrzymane w tejże tematyce. Ostatni, ogromny atut jest taki, że
wszystko to dostępne jest zupełnie za darmo w trybie online, jeśli tylko jesteś szczęśliwym
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posiadaczem komputera z dostępem do Internetu. A jeśli czytasz ten tekst, to nie mam
wątpliwości co do tego, że jesteś.
Gry strzelaninki, których fabuła głównie opiera się na wspomnianej już tematyce
wojennej, wymagają sprawności, ale również refleksu i odpowiedniej taktyki. Dzięki takim
grom młodzi chłopcy mogą trenować wspomniane umiejętności, co z całą pewnością im
nie zaszkodzi. Gry strzelanki to również ciekawy sposób na miłe spędzenia czasu z
przyjaciółmi bądź nawet członkami rodziny. Wspólna zabawa zacieśnia relacje między
uczestnikami, pozwala się zrelaksować i zapomnieć o problemach szarej codzienności.
Podczas gdy dzieci świetnie bawią się przy konsoli, ich rodzice mogą odpocząć i zająć
się swoimi zainteresowaniami i pasjami nie martwiąc się o swoją pociechę.

2/2

