
КОМПЮТЪРНИТЕ ИГРИ

Не може да се отговори еднозначно вредни или полезни са компютърните игри. Често се 
питаме на каква възраст е подходящо децата да започнат да боравят с компютър. Специалисти
те са категорични, че това не трябва да се случва преди 3-годишна възраст. До 5 -  6-годишна 
възраст времето, прекарано пред компютъра, не бива да е повече от 20 минути на ден. В пред
училищната възраст образователните, развлекателните и стратегическите компютърни игри 
имат положителен ефект. Обучителните игри може да се използват още от 4-годишна възраст. 
Децата се учат да пишат буквите, да произнасят звуковете, да говорят. Така познанието става 
достъпно и трайно. Важно е да се спазват препоръките за допустимото време пред компютъра, 
което не вреди на детското здраве. Добре е учениците да не използват компютрите повече от 
два часа на ден. Това ограничение се спазва трудно. Затова за различните възрасти игрите тряб
ва да бъдат селектирани, а родителският пример е най-добрият модел на подражание.

Като основен аргумент за отрицателно въздействие се посочва агресията, която ком
пютърните игри, показващи нападения над противник, насърчават у децата. Засега няма ка
тегорични данни, които да доказват това твърдение. Установено е, че когато се играе често 
и продължително, нервната система се претоварва и това води до неспокойствие и липса на 
концентрация, а понякога -  и до пристрастяване -  болестно състояние, което може да доведе 
до тежки последствия.

Компютърни игри Характеристика Ефект
Образователни Обучение Знанието се усвоява лесно 

и дълготрайно.
Развлекателни Забавление и удоволствие Отмора, развиване на 

въображението
Стратегически Планиране и действия за 

постигане на определена 
цел

Формира умения за 
мислене, изгражда 
се способност за 
вземане на решения, 
за взаимодействие и 
поемане на отговорност за 
действията.

1. В кой ред е посочен синоним на думата селектирани?

A) подбрани 
Б) проучени
B) създадени 
Г) съчетани

2. Думата пристрастяване означава зависимост.



3. Кое твърдение е вярно според текста?

A) Всяка възраст е подходяща за използване на обучителните игри.
Б) Агресивните деца прекарват по-дълго време пред компютъра.
B) Подрастващите не трябва да използват компютър повече от 20 минути. 
Г) Честото и продължително стоене пред компютъра е вредно.

4. Каква информация от таблицата се съдържа и в текста?

A) за характеристиките на видовете компютърни игри
Б) за полезността от стратегическите и развлекателните игри
B) за положителното въздействие на образователните игри
Г) за формираните чрез компютърните игри умения и качества

5. Посочете по две твърдения от текста и от таблицата в защита на ползата от 
компютърните игри.

6 . Как може да се ограничат вредните последствия от продължителното стоене пред 
компютъра?
Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

A) Като се регламентира времето за стоене пред компютъра.
Б) Като се предлагат подходящи за възрастта игри.
B) Като се разрешават компютърни игри с насилие.
Г) Като се спазват препоръките на специалистите.

7. Според текста само игрите с насилие насърчават агресията у децата.

ДА НЕ

8. Като се съобразите с текста, посочете три правила за създаване на здравословни условия при 
използване на компютър.


