
GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI 
DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO
Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego



NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

• Strategia nauczania:
• Planowe,

• Zorganizowane

• Lub zainicjowane przez nauczyciela

• … działanie uczniów, prowadzące do osiągnięcia zamierzonego celu

• Strategie konwencjonalne:
• cel, do jakiego zmierza nauczyciel, pokrywa się z celem, jaki stawia sobie uczeń

• Strategie ludyczne:
• Celem działań uczniowskich jest zrealizowanie celu zabawy, gry czy symulacji

• Celem nauczyciela jest opanowanie przez ucznia określonych umiejętności, 
sprawności czy też kompetencji 



GRY EDUKACYJNE

• Ustalone zasady

• Jedna lub więcej osób 

• Ścisły zbiór zasad 

• Rozrywkowy charakter

• Różne formy gier edukacyjnych:

• Zabawy edukacyjne

• Gry planszowe

• Gry karciane

• Gry komputerowe (aplikacje)

• Inne



GRY EDUKACYJNE

Przykłady: Gry planszowe IPN



GRY EDUKACYJNE

Przykłady: Gry planszowe IPN



KOMPUTEROWE GRY EDUKACYJNE

• Przykłady zaawansowane

Przykłady: Colobot, Core Wars



KOMPUTEROWE GRY EDUKACYJNE

• Przykład „prosty” – TOCA Kitchen 2



KOMPUTEROWE GRY EDUKACYJNE

• Przykład ciekawszy – DragonBox Algebra



KOMPUTEROWE GRY EDUKACYJNE
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GRY EDUKACYJNE A INTERNET

• Bardzo wiele prostych aplikacji



GRY EDUKACYJNE A INTERNET

• Również nowa jakość!

• Sieciowy charakter grania:

• Społeczność graczy

• Nowe media

• Skala wpływu

• Nowe aktywności:

• „Lajkowanie”

• Współdzielenie

• Komentowanie innych

Przykład: Createrria, Incuvo (Polska)



INTERNET RZECZY

Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie

Heraklit z Efezu



NARODZINY INTERNET OF THINGS (IOT)

When wireless is perfectly applied the whole 
earth will be converted into a huge brain, 
which in fact it is, all things being particles of 
a real and rhythmic whole.........

and the instruments through which we shall 
be able to do this will be amazingly simple 
compared with our present telephone. A 
man will be able to carry one in his vest 
pocket.

(Nikola Tesla, 1926)



NARODZINY INTERNET OF THINGS (IOT)

...It can also be maintained that it is best to 
provide the machine with the best sense 
organs that money can buy, and then 
teach it to understand and speak English. 

This process could follow the normal 
teaching of a child.

(Alan Turing, 1950)



NARODZINY INTERNET OF THINGS (IOT)

Today computers—and, therefore, the Internet—
are almost wholly dependent on human beings 
for information. 

If we had computers that knew everything there 
was to know about things—using data they 
gathered without any help from us—we would 
be able to track and count everything, (..) We 
would know when things needed replacing, 
repairing or recalling, and whether they were 
fresh or past their best.

(…) We need to empower computers with their 
own means of gathering information, so they 
can see, hear and smell the world for 
themselves, in all its random glory. 

(Kevin Ashton, 2009)



CO TO JEST INTERNET OF THINGS (IOT)

• Realizacja technologiczna, w której wszelkie:

• urządzenia, 

• obiekty, czy 

• konstrukcje, 

• Posiadają: 

• zdolność do pomiaru danych, które ich w bezpośredni sposób dotyczą, a także 

• możliwość wysłania owych danych do odbiorcy 

• we wszechobecnej sieci komputerowej

The Internet of Things. Institute of Network Cultures ISBN 90-78146-06-0



PODSTAWY DZIAŁANIA IOT

• Wszechobecna sieć

• Łączność bezprzewodowa lokalna (RFID, WiFi, Bluetooth)

• Łączność bezprzewodowa rozległa (3G/4G, WiMAX)

• Możliwość połączenia w jednej wielkiej sieci (Internet)

• Urządzenia, obiekty, konstrukcje

• Coraz większe możliwości miniaturyzacji

• Szeroko wdrożone we wszystkich dziedzinach życia

• Urządzenia coraz bardziej osobiste (smartphone, smartwatch, wearable)

• Zdolność do pomiaru danych

• Coraz większa moc obliczeniowa

• Zaawansowane układy/sensory



KIEDY TO BĘDZIE

Żródło: Cisco Systems





IOT I ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ

• Przykład:

Museum of Mataró



IOT I ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ

• Przykład:

Pokemon GO



JAK MOŻE WYGLĄDAĆ GRA 
EDUKACYJNA Z UŻYCIEM AR I IOT?



INGRESS (GOOGLE)



DZIĘKUJĘ

Email: mrostanski@wsb.edu.pl

Twitter: #mrostanski


