Wady i zalety strzelanek

Gry te nie mają dobrej prasy. Często wraz z bijatykami umieszcza się je w grupie mniej
wartościowych gier, a ze względu na element przemocy za nieodpowiednie dla dzieci. Nie do
końca można się z tym zgodzić, a właściwie to w ogóle. Ale od początku. Warto zacząć od tego,
że są różne typy gier w strzelanie. To może być prosta gra polegająca tylko na tym, ale może to
być także jedno z działań w przypadku gier o tematyce wojennej. Na wojnie trzeba strzelać, by
wykonać różne misje, ale gry wojenne to także strategia.

Najlepsze gry strzelanki - koniecznie je wypróbujcie!

1/2

Wady i zalety strzelanek

Bez względu jednak na ten podział strzelanka ma swoje wady i zalety. Za wadę nie można
uznać, że jest to prosta gra, bo takie są też przecież gry zręcznościowe. Nie można przecież
spędzać wolnego czasu wyłącznie na rozrywce intelektualnej, z którą gry strzelanki, jak
wiadomo nie mają nic wspólnego. Na pewno jednak ten element przemocy jest problematyczny.
Zależy to jednak od samej gry i wieku grającej w nią osoby. Wiadomo, że dziecku, którego
psychika dopiero się kształtuje nie pozwala się na granie w brutalne strzelanki. Młodsze dziecko
w ogóle można uchronić przed graniem w jakiekolwiek gry polegające na strzelaniu do ludzi.
Pamiętając o tym, nie ma problemu z destrukcyjnym działaniem takich gier na psychikę. Osobie
starszej zagranie w jakąkolwiek strzelankę nie powinno zaszkodzić.

Są i zalety takich gier. Jeśli chodzi o gry wojenne, to będzie to uczenie strategicznego myślenia,
to bardzo cenne nie tylko w grze, ale i w życiu. Samo strzelanie też ma swoje korzyści, a
mianowicie wzmacnia refleks. Pozytywnie też wpływa na koncentrację, bo gry polegające na
strzelaniu to nie są gry, w których można sobie bujać myślami gdzie indziej. Trzeba też
wspomnieć, że gry strzelanki potrafią odstresować. Często zdarza się, że ktoś załącza taką grę
właśnie w tym celu. Nie ma w tym nic złego, to dobry sposób, by wyładować swoją złość nikogo
przy tym nie krzywdząc. Po takiej grze można sobie na spokojnie przemyśleć to, co
spowodowało złość. Podobnie działają także bijatyki, czyli gry polegające na walce
bezpośrednio z przeciwnikiem.
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