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Minecraft – więcej niż tylko kilka bloków 

Chociaż Minecraft wydany został już trzy lata temu, zachwyt tą grą typu „Open-World” nie maleje. 

Dorośli, ale również dzieci i młodzież, są zafascynowani możliwościami, które oferuje. Spójrzmy na 

pełen fantazji świat Minecrafta  i na  jego zastosowania w nauczaniu. 

Jeden blok obok drugiego. Tworzą one drzewa, rzeki, jaskinie – słowem cały świat, który czeka na to, 

by go odkryć i zbadać. Gra typu Open-World szwedzkiego niezależnego studia Mojang fascynuje od 

trzech lat zarówno dzieci, jak i dorosłych. Często opisywana jest jako „wirtualne Lego”. Gracze mogą 

w Minecrafcie wydobywać bloki z różnymi właściwościami, ustawiać je w innym miejscu lub łączyć ze 

sobą, aby odkrywać zupełnie nowe elementy i przedmioty – tak zwany Crafting, od którego wywodzi 

się nazwa gry. 

 

Świat Minecrafta jest duży, rozległy i kwadratowy. Wszystko przedstawione jest z perspektywy 

pierwszej osoby. 

Wokół Minecrafta rozwinęła się duża społeczność, która dzieli się swoimi doświadczeniami i 

odkryciami na forach lub w filmikach. Jeśli ktoś przykładowo w wirtualnym świecie odtworzył z 

wszystkimi szczegółami Mount Everest, sukces ten będzie przedstawiony i przyjmowany  z podziwem 

na portalach społecznościowych. Poza aktualizacjami ze strony twórców, społeczność opracowuje 

własne modyfikacje, dzięki czemu Minecraft zawsze oferuje coś nowego wieloletnim fanom. Również 

całe gry, jak na przykład Portal 2, są przez pasjonatów programowania przenoszone w świat klocków. 

 



Kolejna fascynacja wiąże się z elementem o nazwie „Redstone“, który można wydobywać w 

rzeczywistości Minecrafta. Z bloków Redstone’a można tworzyć w wirtualnym świecie układy scalone. 

Do tego potrzebne są w Minecrafcie, tak samo jak w realnym świecie, trzy elementy: nadajnik, 

przewody i odbiornik sygnału. Można również stworzyć złożone systemy przełączników – obok 

prostych liczników i zegarów, profesjonalni gracze zbudowali już działający dysk twardy. Bogactwo 

pomysłów jest niemal  nieograniczone. 

 

Z Redstone’a można w Minecrafcie tworzyć nawet działające układy scalone. Opierają się one na tych 

samych prawach fizyki, co te prawdziwe. 

Również nauczyciele wykorzystują możliwości Minecrafta. „MinecraftEdu” jest odmianą tej gry, 

stworzoną specjalnie dla projektów szkolnych. Trafiła ona już do niektórych planów nauczania w USA i 

Szwecji. Obszary zastosowania są różnorodne. Minecraft może przykładowo uczyć wyobraźni 

przestrzennej i może być włączony do zajęć z matematyki. Wielkie wspólne projekty budowlane 

uczniów i uczennic wspierają pracę zespołową i kreatywność. Pewien nauczyciel historii polecił swoim 

uczniom i uczennicom odtworzyć w Minecrafcie miejsca historycznych wydarzeń i na końcu 

przedstawić je w projekcie wideo. Dzięki „Redstone” Minecraft nadaje się również do zajęć z fizyki, 

gdyż z łatwością przybliża zasady funkcjonowania obwodów prądu i układów scalonych. 

Minecraft jest dynamiczną, ciągle rozwijaną grą, która może znaleźć zastosowanie w wielu obszarach. 

Jako praktyczny projekt nadaje się przede wszystkim do zastosowań pedagogicznych, gdyż sprawia 

przyjemność dzieciom i młodzieży i w ten sposób motywuje. Mogą samodzielnie i skupiając się na 

celu pracować z materiałem, który  wielu z nich jest już znany i w którym są „ekspertami”. Dlaczego by 

z tego nie skorzystać i nie włączyć do  lekcji? W końcu w Minecrafcie chodzi o wiele więcej niż o kilka 

bloków. 

 


