
W sytuacji bardzo dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości, stałych zmian oraz ciągłego dosko-
nalenia nowych mediów nauczanie języków obcych staje wobec nowych wyzwań i nowych wymagań. 
Wszechstronne wykorzystanie technologii komputerowych na zajęciach języka obcego w szkole, 
w procesie autonomicznego uczenia się poza szkołą oraz ich integracja z tradycyjnymi metod-
ami nauczania staje się nie tylko koniecznością, ale wręcz oczywistością i wymaga nowych metod 
pracy nad językiem. Oferta nauczania języków obcych tradycyjnymi metodami uzupełniona o dis-
tance learning (np. e-learning, m-learning, blended learning), zawierająca różne metody nauczania,  
pozwalająca ćwiczyć wszystkie sprawności językowe w oparciu o zróżnicowane ćwiczenia i zadania 
przesądza bez wątpienia w istotny sposób o efektywność procesu nauczania i uczenia się języka 
obcego, a także o jego jakości i atrakcyjności. Jedną z możliwości urozmaicenia zajęć językowych 
jest wykorzystanie w nauce języka obcego interaktywnych gier komputerowych, a więc wprowadze-
nie elementów nauki przez zabawę. 

W pierwszej teoretycznej części niniejszego artykułu podano na wstępie definicję edutainment, obs-
zary i formy wykorzystania nauki przez zabawę oraz korzyści wypływające z włączenia edutainment 
w proces nauczania języków obcych, następnie omówiono cechy interaktywnych gier językowych 
oraz korzyści płynące z ich wykorzystania w nauczaniu języków obcych. Część druga, praktyczna, 
zawiera krótką charakterystykę interaktywnej gry komputerowej ABC-Linguatour  oraz pokazuje 
możliwości jej zastosowania w kontekście glottodydaktycznym. 
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1    Edutainment

1.1  Definicja

Słowo edutainment jest neologizmem utwor-
zonym w języku angielskim ze słów education 
(nauczanie/kształcenie/edukacja) i entertain-
ment (rozrywka), który używany jest zami-
ennie z terminem entertainment-education 
(nauka przez zabawę), i oznacza koncepcję 
przekazywania wiedzy drogą elektroniczną z 
równoczesnym wykorzystaniem elementów 
zabawy i rozrywki. Udostępnienie treści edu-
kacyjnych online lub offline i ich połączenie 
z formą zabawy jest jedną z metod 
aktywizujących uczącego 
się, podnosi jego motywację 
do nauki, ułatwia uczenie i 
zapamiętywanie, poprawia 
efektywność obu tych procesów 
oraz pozwala uczącemu 
się na szybsze osiągnięcie 
sukcesu. Uczący pracuje 
nad treściami dydakty-
cznymi w sposób 
samodzielny i uczy 
się niejako tego nie 
zauważając, gdyż 
jego uwaga skupiona 
jest przede wszystkim na 
dobrej zabawie i rozrywce.

1.2   Formy 

W zależności od tego, na 
który z elementów edutain-
ment  zostanie położony nacisk, na naukę, czy 
też zabawę, H.Sleegers, J.Pohlmann1 wyróżniaja 
kilka obszarów edutainment i związanych z nimi 
form edukacji przez zabawę:

Teachtainment: programy edukacyjne 
ściśle związane ze szkolnymi progra-
mami nauczania, których głównym zada-
niem jest ułatwienie opanowania wie-
dzy uczniom mniej umotywowanym

1 Sleegers H., Pohlmann J., Der Computer als Lehrer. 
Was Edutainmentsoftware verspricht und was sie hal-
ten kann; Bundeszentrale für politische Bildung, 2005
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Infotainment: elektroniczne porad-
niki i informatory, umożliwiające 
opanowanie treści popularno-
naukowych w formie zabawy
Gry edukacyjne: wszystkie programy, w 
których na pierwszym planie znalazła 
się zabawa i rozrywka, dzięki którym 
uczący się grając nie zauważa przys-
waja jednocześnie pewien zasób wie-
dzy lub nabywa pewnych umiejętności 
Simtainment: programy symula-
cyjne ułatwiające zrozumienie prze-
biegu skomplikowanych procesów 
rzeczywistych  np. komputerowa 
symulacja przebiegu katastrofy
Tooltainment: programy narzędziowe, które 
uczący bawiąc się może wykorzystywać 
w procesie uczenia się do rozwijania i 
kształtowania własnej kreatywności  
Według innych źródeł w edutainment 
należy wyróżnić jeszcze dodatkowo:
Skilltainment2: interaktywne gry i 
zabawy komputerowe rozwijające 
ogólną wiedzę i umiejętności np. gry 
taktyczne i strategiczne oraz
Teach-Tale-Tainment3: pojęciem 
tym określa się produkty eduka-
cyjne, które uczą przez zabawę i kładą 
główny nacisk na opowiadanie np. 
kasety z nagraniami słuchowisk, ilus-
trowane książki elektroniczne

1.3   Zalety

Wykorzystanie programów umożliwiających 
naukę przez zabawę w nauczaniu języków 
obcych wiąże się z szeregiem korzyści:

wysoką skutecznością w przeka-
zywaniu treści dydaktycznych i 
umiejętności przez połączenie edu-
kacji i rozrywki w jednym działaniu
możliwością jednoczesnej aktywizacji 
kilku kanałów percepcyjnych jednocześnie, 
co ułatwia uczącemu się szybsze 
zapamiętywanie i opanowanie języka obcego

2 wg. Schützkowski K., Wilhelm S., Korb S., Skript für den 
Vortrag: Lernsoftware-Grundlagen, Technische Universität 
Darmstadt, 2007, http://www.di.informatik.tu-darmstadt.
de/uploads/media/1-GrundlagenLernsoftware_Skript.pdf  
3 wg. Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Edutainment 
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nauką języka obcego w sposób interaktywny
nauką języka obcego w proce-
sie autonomicznego uczenia się z 
uwzględnieniem indywidualnego tempa 
i dużego stopnia samodzielności
nauką języka obcego w oderwaniu od kon-
kretnego miejsca i czasu rzeczywistego
nauką języka obcego w sposób 
aktywny i kreatywny 
zwiększeniem motywacji uczącego się 
urozmaiceniem form nauczania
możliwością lepszego posługiwania 
się nowymi mediami
rozwijaniem umiejętności kogni-
tywnych uczącego się

2    Gry komputerowe

Gry komputerowe są jedną z form edutainment. 
Najprostszą definicję gry komputerowej podaje 
Wikipedia4: „Gra komputerowa to gra kontro-
lowana za pomocą komputera, w której gra-
cze wpływają na obiekty widoczne na ekranie 
w celach rozrywkowych.” Podstawowym celem 
gracza jest osiągnięcie w grze sukcesu. Edu-
kacyjna gra komputerowa łączy formę zabawy 
z treściami edukacyjnymi, ukierunkowana jest 
na wyraźnie zdefiniowane cele dydaktyczne, 
jej wykorzystanie wspiera proces nauczania i 
znacznie ułatwia proces uczenia się, umożliwia 
opanowanie pewnego zakresu materiału w for-
mie zabawy. Nauka nie odbywa się z perspek-
tywy uczącego się w sposób intencjonalny, 
dlatego opanowuje on materiał dydaktyczny 
z ogromną przyjemnością i bez specjalnego 
wysiłku, osiąga więc cel i odnosi sukces. Kom-
puterowe gry językowe łączą wszystkie wyżej 
wymienione cechy gier komputerowych z celem, 
jakim jest nauka języka obcego.

2.1   Komputerowe gry  

        językowe– cechy  

 charakterystyczne

Komputerowe gry językowe posiadają zatem 
zarówno cechy typowe dla edutainment i gier 
komputerowych, jak również wszystkie cechy 
gier dydaktycznych:

4 Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/
wiki/Gry_komputerowe_i_wideo 
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są ukierunkowane na cel nauczania
uczą przez zabawę
zawierają elementy zaskoczenia, przypadku 
i sprawiają, że nauka sprawia przyjemność
sprzyjają lepszemu opanowa-
niu i zapamiętaniu materiału
przebiegają według ściśle określonych reguł
wzbudzają entuzjazm i pozytywną 
postawę wobec rozwiązywanych zadań
umożliwiają rozwiązanie 
zróżnicowanych zadań interaktyw-
nych np. krzyżówek, rebusów, szarad, 
łamigłówek, zagadek, quizu, domina 
obrazkowo – wyrazowego, itp.
zwiększają stopień koncentracji uwagi
przyczyniają się do podtrzymania zain-
teresowania treściami dydaktycz-
nymi oraz ciekawości poznawczej
podnoszą motywację uczącego się
ukierunkowują proces zdobywania wiedzy
aktywizują funkcje kognitywne 
jak np. zdobywanie i interpretacja 
danych, poszukiwanie i przetwarza-
nie informacji, tworzenie pojęć, obra-
zów umysłowych i operacji logicznych
wpływają na aktywność percepcyjną 
(poznawanie bezpośrednie za pomocą 
zmysłów), aktywnością asymilacyjną 
(przyswajanie, zwłaszcza pamięciowe), a 
także aktywnością eksploracyjną, tj. z 
odkrywanie nowych elementów wie-
dzy (czynności odkrywcze i twórcze)5

mogą być zastosowane w dowol-
nej fazie zajęć lekcyjnych
mogą być wykorzystane 
na lekcjach lub zajęciach 
pozalekcyjnych w szkole, 
a także do samodziel-
nej nauki w domu

Dodatkowo, ponieważ ukie-
runkowane są na naukę 
języków obcych umożliwiają 
trening wszystkich czterech 
sprawności jednocześnie (mówi-
enia, czytania, pisania, słuchania), 
wybiórczo tylko niektórych 
lub jednej z nich, mogą 

5 wg. Hemmerling W., Zabawy w nauczaniu począt-
kowym, WSiP, Warszawa 1990, str. 121
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odnosić się do wszystkich lub poszczególnych 
podsystemów języka (np. fonologicznego, gra-
matycznego, leksykalnego). 

2.2 Komputerowe gry  

 językowe – korzyści    

 płynące z ich wykorzystania  

 w nauce języków obcych 

Wyżej wymienione cechy komputerowych gier 
językowych wskazują na istotną rolę, jaką 
odegrać mogą w efektywnym procesie glot-
todydaktycznym. Interaktywne gry kompute-
rowe nie powinny pełnić na zajęcia językowych 
roli przerywnika lub przerwy w procesie nau-
czania. Wykorzystanie tego typu gier powinno 
odbywać się w połączeniu z innymi tradycyj-
nymi metodami oraz w sposób ukierunkowany 
na osiągnięcie konkretnego celu dydaktycznego. 
Celowe wykorzystanie ICT i interaktywnych gier 
komputerowych pozwala na zmianę dotychcz-
asowej koncepcji prowadzenia zajęć z języka 
obcego, a co za tym idzie zmianę ich jakości. 
Pozwala więc na naukę języka w świecie, pełnym 
nowych doświadczeń i wyzwań, poza klasą lub 
salą wykładową i poza czasem rzeczywistym. 
Interaktywne gry komputerowe pozwalają więc 
nie tylko na rozwijanie sprawności językowych, 
poznanie i opanowanie poszczególnych pod-
systemów języka obcego, wprowadzenie 
nowego materiału, jego przećwiczenie i utrwa-
lenie, pozwalają na przedstawienie procesu 
komunikowania się w języku obcym w całej jego 
złożoności, a co najważniejsze wzięcie w nim 
aktywnego udziału.

3 ABC-Linguatour –   
 interaktywna gra  
 komputerowa do nauki  
 języków obcych

Gra jest produktem finalnym międzynarodowego 
projektu realizowanego w ramach programu 
Unii Europejskiej Socrates, akcja Lingua 2.

3.1 ABC-Linguatour

3.1.1 Cele projektu Ziele

Celem projektu jest opracowanie interaktywnej 
gry do nauki języka czeskiego, niemieckiego i 
polskiego skierowanej przede wszystkim do 
czeskich, niemieckich i polskich dzieci w wieku 
od 8 do 12 lat. Celem gry jest wzbudzenie w 
dzieciach zaciekawienia sąsiadami z blis-
kiej zagranicy oraz kształtowanie znajomości 
języka obcego na poziomie podstawowym 
(poziom A1 zgodnie z Europejskim Systemem 
Opisu Kształcenia Językowego) umożliwiającym 
porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia 
codziennego, np. pytanie o drogę, proszenie o 
coś, kupowanie biletu, robienie zakupów, itp.  

Gra została uzupełniona o tradycyjny podręcznik 
pracy ucznia zawierający dodatkowe ćwiczenia, 
informacje o danym kraju oraz objaśnienia dla 
rodziców i nauczycieli. Ten materiał to również 
zaproszenie rodziców i nauczycieli do potrak-
towania sytuacji w grze i opowiadanej histo-
rii jako zachęty do dalszych ćwiczeń w szkole, 
na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych oraz 
w domu. W podręczniku znalazły się dodat-
kowe ćwiczenia i objaśnienia, które nie zostały 
umieszczone w grze. Każdy uczeń grając w 
kwartety i grę planszową oraz rozwiązując 
ćwiczenia ukierunkowane na wspólną zabawę 
dzieci z kolegami z klasy, przyjaciółmi i 
rodzeństwem powtórzy nowy materiał i pogłębi 
wiedzę o Czechach, Niemczech lub Polsce.  

Nauczyciele szkół podstawowych i zaintereso-
wani rodzice znajdą  w materiale uzupełniającym 
wprowadzenie do gry oraz liczne zadania. 
Dodatkowa oferta zadań i ćwiczeń umożliwi im 
pracę z grą na lekcjach oraz zajęciach pozalek-
cyjnych również bez komputera. 



3.1.2 Dla kogo jest gra?

Dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Rodzice i nau-
czyciele szkół podstawowych znajdą w mate-
riale uzupełniającym dodatkowe objaśnienia, 
ćwiczenia oraz  gry, w które można zagrać z 
dziećmi w szkole lub w domu.

3.1.3 Gra 

W grze uczeń staje się bohaterem, który  wyrusza 
w wirtualną podróż po nieznanym kraju. W 
trakcie podróży poznaje nowych przyjaciół 
i uczy się porozumiewać z nimi prowadząc 
proste dialogi i wykorzystując podstawowe 
środki językowe, gdyż w tym „obcym” kraju 
mówi się, w zależności od wersji językowej, 
tylko po niemiecku, czesku lub polsku. Na 
szczęście grający ma wiernego towarzysza, 
który wiele rozumie, służy radą i pomocą, gdy 
tylko zajdzie taka potrzeba. Po drodze bohater 
musi rozwiązać wiele zadań językowych, które 
krok po kroku przybliżają go do celu podróży.  

Od 2008 udostępniona zostanie krótką wersja 
demo gry na stronach  
http://www.abc-linguatour.eu/. 

W projekcie planowane są następujące wersje 
językowe:

język niemiecki dla dzieci 
polskojęzycznych
język polski dla dzieci 
niemieckojęzycznych
język niemiecki dla dzieci 
czeskojęzycznych
język czeski dla dzieci 
niemieckojęzycznych

4 Podsumowanie

Nowe Media i edutainment przestają być tylko i 
wyłącznie jednym z elementów urozmaicających 
zajęcia z języka obcego, a zaczynają wpływać 
na ich całokształt i charakter. Według eksper-
tów� edukacyjne gry komputerowe są adekwat-
nym i odpowiednim modelem uczenia się na 

6 wg. Emerging technologies for Learning, vol 2, 
2007; Computer Games in Education; http://partners.
becta.org.uk/index.php?section=rh&rid=13768 
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miarę XXI wieku, przede wszystkim ze względu 
na to, że umożliwiają wybór indywidualnej 
drogi uczenia się oraz bezpośrednią reakcję 
otoczenia na zachowania uczącego się. Opinia 
ta wydaje sie być tym bardziej uzasadniona, że 
tradycyjne metody nauczania języków obcych 
są przez dzieci i młodzież, a także dorosłych 
często postrzegane jako takie, które wymagają 
dużego nakładu pracy i wysiłku. Połączenie 
tych metod z ICT oraz metodami naucza-
nia wykorzystującymi nowe media, które nie 
tylko kojarzone są z zabawą i rozrywką, ale 
także stwarzają możliwości kontynuowania 
procesu uczenia się w oderwaniu od konkret-
nego miejsca i czasu   wydaje się być środkiem 
pozwalającym na zwiększenie skuteczności 
nauczania, unowocześnienie i uatrakcyjnie-
nie zajęć językowych oraz procesu autonomi-
cznego uczenia się, zwłaszcza w sytuacji, gdy 
posługiwanie się nowymi mediami, przede 
wszystkim wśród dzieci i młodzieży, jest 
umiejętnością oczywistą i bezdyskusyjną. 
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