
Wielkimi krokami zbliża się święto, na które czekają wszystkie dzieci – Dzień

Dziecka. Dość łatwo sprawić prezent maluszkowi. Kłopotu przysparza wybór

odpowiedniego prezentu nieco starszym dzieciom, które wyrosły już z zabawek czy

klocków. Dobrym pomysłem jest konsola Playstation 5; koniecznie w pakiecie z

grami, które pozwolą na najwyższej jakości rozrywkę. Sprawdź, co warto kupić.

Playstation 5 – konsola, która wynosi

gry wideo na inny poziom

Konsola Playstation to zawsze świetny pomysł na prezent dla młodego człowieka.

Wbrew obiegowej opinii – granie w gry komputerowe ma wiele zalet. Poprawia

koordynację wzrokowo-ruchową, uczy szybkiego podejmowania decyzji, pokazuje

konsekwencje wyborów, a także rozwija wyobraźnię przestrzenną.

Współczesne konsole do gier zapewniają rozrywkę na najwyższym poziomie, a

wypuszczane na rynek gry są dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Tak pod

kątem fabuły, jak i efektów wizualnych czy szybkości reakcji.

Najnowsza konsola PS5 wyposażona jest w szybki dysk SSD, co przekłada się na

imponującą szybkość ładowania gier – w praktyce dzieje się to niemal

natychmiastowo.



Niewątpliwym atutem jest także wysoka rozdzielczość 8K. Obraz jest wyświetlany w

sposób szczegółowy, a barwy są żywe i nasycone. Gracze doceniają także wyjątkową

płynność obrazu – rozgrywka toczy się nawet w 120 klatkach na sekundę (na

wyświetlaczach 4K na poziomie 120 Hz).

Równie istotna jest jakość dźwięku 3D. Silnik Tempest 3D AudioTech w zgodnych

słuchawkach zapewni niesamowite wrażenia dźwiękowe, płynące z gier. Gracz bez

problemu usłyszy szelest zbliżającego się drapieżnika w grze, ale także porozmawia

na odległość z innymi graczami.

W pakiecie z konsolą konieczne są pady. Urządzenia Sony DualSense (z

wbudowanym mikrofonem) zapewniają wyjątkowe doznania dotykowe (na przykład

wibracje) podczas gry oraz adaptacyjny efekt trigger (nowe poziomy immersji

pozwalają na unikatowe odczuwanie interakcji ze sprzętem, używanym w danej grze).

Najlepsze gry na PS5

Rozważając kupno konsoli i gier do niej, warto zapoznać się z rankingiem najlepszych

gier na PS5. Na rynku dostępne są gry zaprojektowane właśnie z myślą o najnowszej

konsoli Sony, jednak sprawdzą się też tytuły z poprzedniej generacji (konsola bez

problemu obsługuje prawie wszystkie).

Ratchet & Clank: Rift Apart (7+)

Najwyższe noty w rankingach otrzymuje gra Ratchet & Clank: Rift Apart. Tytułowi

Ratchet i Clank toczą obfitującą w efekty specjalne walkę ze złowrogim imperatorem,

przemieszczając się pomiędzy światami. Arsenał broni robi wrażenie: Wielostrzał,

Zraszacz Roślinogenny czy Druzgobomba mają śmiercionośną moc. Dodatkowo w

grze pojawia się nowa tajemnicza postać – lombaksica Rivet, zdeterminowana do

walki z roboplagą. Wypuszczona przez studio Insomniac Games platformówka to nie

lada gratka dla młodych gamerów, zaś funkcje najnowszej konsoli Sony zapewniają

niesamowity poziom immersji.

Elden Ring (16+)

Przeznaczona dla jednego gracza gra Elden Ring nie bez powodu zajmuje wysokie

miejsce w rankingu najlepszych tytułów na PS5. Po wojnie, zwanej Roztrzaskaniem,

musisz wyruszyć przez Ziemie Pomiędzy aż do Eldeńskiego Kręgu. Gra kusi

fascynującym światem, dynamicznym systemem walki i efektownymi starciami z

bossami po drodze do celu. Do dyspozycji masz wiele magicznych umiejętności oraz

arsenał broni i akcesoriów. Uwagę przykuwa niesamowita grafika. Rozgrywkę można

toczyć w trybie wieloosobowym – z innymi graczami w sieci. Grę stworzyło studio

FromSoftware.



Horizon Forbidden West (16+)

Postapokaliptyczny świat gry Horizon Forbidden West hipnotyzuje doskonałą grafiką

i barwną interesującą fabułą. Na spustoszonej potężnymi burzami Ziemi wciąż

jeszcze tli się życie. Ocalali ludzie przemierzają świat, zmagając się z budzącymi grozę

maszynami oraz licznymi zagrożeniami. Główna bohaterka – Aloy – nigdy się nie

poddaje. Góry, lasy, zatopione miasta, pradawne ruiny, nieskończone stepy

Pogranicza – do odkrycia jest wiele fascynujących terenów. Podczas rozgrywki

możesz rozwikłać zagadki, dotyczące rychłej zagłady. Emocje grają tu równie ważną

rolę co aspekt techniczny gry, która jest kontynuacją hitu science-fiction Horizon

Zero Down.

Gry na PS5 – niekończąca się przygoda

Producenci są łaskawi dla spragnionych rozrywki graczy. Znajdujące się na podium

rankingu tytuły to nie wszystko. Do wyboru jest całe spektrum gier – przygodowych,

fabularnych, strzelanek, platformówek itd. Tak dla starszych, jak i młodszych

użytkowników. Warte uwagi są takie gry, jak:

● God of war

● Final fantasy

● Jurassic World Evolution

● Ghost of Tsushima

● Spider Man: Miles Morales

● Sackboy: Wielka przygoda

● Gran turismo

● Resident Evil Village

● Disco Elysium: The Final Cut

● It takes two

● Assassin's creed

● Demon's souls

● The last of us

Najlepsze gry na Playstation zapewnią rozrywkę całej rodzinie. Zamiast więc obawiać

się o to, że dziecko wpadnie w szpony elektroniki – weź pada w dłoń i zanurz się w

fantastyczny świat gier razem z nim. Ważne przy tym, by zwracać uwagę na

rekomendację producenta co do wieku odbiorcy. Mówi o tym wyszczególniony na

okładce gry parametr PEGI (Pan European Game Information).


