
Stare gry w nowej odsłonie

"(...) trzeba sprawdzić czy proponowane przez twórców gry dla dzieci na danej
stronie są w granicach, w których pragniemy by nasze dziecko się bawiło (...)" 

Czasy się zmieniają - to widać wszędzie, w sklepach, w pracy, w szkołach. Wszędzie komputery, 
laptopy, urządzenia mobilne, tablety itd. Wszystko obowiązkowo z dostępem do internetu, który także 
dociera w najdalsze i najbardziej ukryte zakątki świata.

Zmieniają się także zabawy i gry dla dzieci. Obecnie dzieci mogą grać w gry z młodości swoich rodziców 
(Klasyczne gry dla dzieci) w wersji online. To ciekawy i dobry sposób spędzania czasu. Z pewnością 
niejeden rodzic patrząc na gry dla dzieci typu warcaby, chińczyk czy monopoly z nostalgią wspomina 

ogrom czasu spędzonego w gronie przyjaciół czy rodziny 
nad planszowymi zabawami i grami dla najmłodszych. 
Teraz z perspektywy czasu docenia też jak wiele wniosły 
one w jego rozwój. Czy tak będzie z obecnym pokoleniem 
dzieci?

"Współczesne" dzieci mają o wiele szerszy wachlarz 
możliwości spędzania czasu. Mogą one sięgnąć po 
klasyczne gry dla dzieci w tradycyjnym wydaniu lub po ich 
ulepszone wersje w sieci internetowej. Dobre strony z 
grami dla najmłodszych w wersji online powodują, że 

rodzice czystym sercem pozwalają swoim pociechom nawet na dłuższą zabawę. Ciekawe i mądre gry 
dla dzieci dostarczą nie tylko ogrom zabawy i radości, ale także pozytywnie wpłyną na rozwój 
intelektualny naszych pociech. Każdy to wie, a zwłaszcza rodzice jak ważne jest by dzieci uczyły się i 
rozwijały nawet podczas zabawy.  

Podstawa to zaufana i sprawdzona przez nas rodziców strona, która oferuje szeroką gamę możliwości 
spędzania przez dziecko czasu. Obecnie na rynku jest o wiele więcej tytułów gier niż było to w czasach 
naszej młodości. Pomysłowość twórców nie zna granic. Dlatego trzeba sprawdzić czy gry na danej 
stronie są w granicach, w których pragniemy by nasze dziecko się bawiło. Czy są to zróżnicowane gry 
dla dzieci, ćwiczące różne obszary umiejętności i inteligencji naszego dziecka. Czy są tam dziecięce gry 
wspomagające naukę (gry edukacyjne), rozwój (gry logiczne, gry przygodowe), zręczność (gry 
zręcznościowe), pamięć (gry memory, puzzle). Rodzice w tej materii muszą zrobić wszystko by mieć 
pewność, że dzieci będą świetnie się bawiły w sposób mądry, bezpieczny, rozwijający. 
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