
Aplikacje zainstalowane na tabletach bibliotecznych,
mogące służyć jako wsparcie edukacyjne dla nauczycieli.

SpaceJourney
 

http://amazingspacejourney.com/

Aplikacja  pozwalająca  na  interaktywną  podróż  przez  Układ  Słoneczny.
Wykorzystuje również rozszerzoną rzeczywistość. 
Darmowa dostępna zarówno na system iOS jak i Android.

Drawning Desk

https://itunes.apple.com/us/app/drawing-desk-draw-paint-
doodle/id588358613?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.axis.drawingdesk.v3&hl=pl

Aplikacja zastępująca płótno malarskie dzięki której można tworzyć piękne,
kolorowe  obrazy.  Posiada  również  podstawowe  narzędzia  do  obróbki
graficznej zdjęć.
Darmowa dostępna zarówno na system iOS jak i Android.

Anatomy 4D
http://daqri.com/project/anatomy-4d/#.VkSXvbcveHs

Aplikacja wykorzystująca technologię rozszerzonej rzeczywistości, aby
przybliżyć  użytkownikom  tajniki  ludzkiej  anatomii.  Interaktywne
obrazy przybliżają uczniom sekrety ludzkiego ciała.
Darmowa dostępna zarówno na system iOS jak i Android.

http://amazingspacejourney.com/
http://daqri.com/project/anatomy-4d/#.VkSXvbcveHs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.axis.drawingdesk.v3&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.axis.drawingdesk.v3&hl=pl
https://itunes.apple.com/us/app/drawing-desk-draw-paint-doodle/id588358613?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/drawing-desk-draw-paint-doodle/id588358613?mt=8


Duolingo
https://pl.duolingo.com/

Aplikacja  do  nauki  języków,  w  której  można  uczyć  się  angielskiego,
hiszpańskiego,  niemieckiego.  Dzięki  interakcji  z  innymi  użytkownikami
oraz grywalizacji znacznie zwiększa atrakcyjność nauki języka. Dostępna
na system iOS jak i Android. Bezpłatna.

Spacecraft 3D
https://itunes.apple.com/us/app/spacecraft-3d/id541089908?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.spacecraft3D

Aplikacja  przygotowana  przez  NASA.  Pozwala  na  wykorzystanie
rozszerzonej  rzeczywistości  w  przekazaniu  uczniom  informacji  
o wszystkich pojazdach kosmicznych do tej pory wyprodukowanych przez
NASA. 
Darmowa i dostępna na systemy iOS jak i Android.

Gniezno 3D
http://www.mppp.pl/makieta-ar/

Aplikacja  dzięki  której  doświadczyć  można  wyjątkowej,
innowacyjnej,  prezentacji  historycznej  -  wirtualnej,  interaktywnej
makiety  gnieźnieńskiego  grodu  wczesnośredniowiecznego  
w technologii mobilnego 3D i rozszerzonej rzeczywistości. 
Darmowa i dostępna na systemy iOS jak i Android.

http://www.mppp.pl/makieta-ar/
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.spacecraft3D
https://itunes.apple.com/us/app/spacecraft-3d/id541089908?mt=8
https://pl.duolingo.com/


Cargo – Bot
https://itunes.apple.com/us/app/cargo-bot/id519690804?mt=8

Logiczna gra, która pozwala zdobyć pierwsze umiejętności
programistyczne.
Darmowa na system iOS.

PuppetPals 
https://itunes.apple.com/us/app/puppet-pals-hd/id342076546?mt=8

Aplikacja pozwalająca na tworzenie krótkich animacji z wykorzystaniem
zarówno gotowych postaci przygotowanych przez twórców jak i
możliwością tworzenia postaci z własnych zdjęć. 
Darmowa dostępna na system iOS. 

Hopscotch

https://www.gethopscotch.com/

Bardzo zaawansowana aplikacja, która pozwala tworzyć pierwsze
programy oraz gry. Darmowa dostępna na iOS. 

https://www.gethopscotch.com/
https://itunes.apple.com/us/app/puppet-pals-hd/id342076546?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/cargo-bot/id519690804?mt=8


Google Earth
https://itunes.apple.com/us/app/google-earth/id293622097?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth&hl=pl

Aplikacja, która pozwala zwiedzić każde miejsce na Ziemi. Świetne uzupełnienie lekcji geografii. 
Darmowa dostępna na systemy iOS i Android. 

Louvre HD
Aplikacja  pozwala  wirtualnie  zwiedzać  i  przeglądać  zasoby  jednego  
z najsłynniejszych muzeów świata. 
Aplikacja na system iOS jest darmowa, na system Android płatna.

https://itunes.apple.com/us/app/louvre-hd-free/id504168139?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.macsoftex.amazongallery.louvrehd

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macsoftex.amazongallery.louvrehd
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macsoftex.amazongallery.louvrehd
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth&hl=pl
https://itunes.apple.com/us/app/google-earth/id293622097?mt=8


Garage Band
http://www.apple.com/ios/garageband/

Bardzo  rozbudowana  aplikacja  muzyczna.  Jej  możliwości  pozwalają
stworzyć z tabletu profesjonalne studio muzyczne i nagrywać utwory.
Aplikacja posiada cały szereg ustawień i możliwości.

iMovie
Aplikacja  służąca  do  obróbki  materiałów  filmowych.  Pozwala  na
tworzenie  filmów,  filmików,  animacji  w  sposób  prosty  
i  nieskomplikowany,  a  jednocześnie  z  efektem  przypominającym
profesjonalne  studio  filmowe.
Aplikacja dostępna wyłącznie na tablety firmy Apple.

http://www.apple.com/ios/imovie/

Elements 4D
Aplikacja wykorzystująca rozszerzoną rzeczywistość, by poprzez zabawę  
z sześcianami imitującymi substancje chemiczne przekazać wiedzę o
chemii. 
Darmowa dostępna na systemy iOS i Android.

https://itunes.apple.com/us/app/elements-4d-by-daqri/id782713582?
mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.daqri.elements4dbydaqri&hl=pl

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daqri.elements4dbydaqri&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daqri.elements4dbydaqri&hl=pl
https://itunes.apple.com/us/app/elements-4d-by-daqri/id782713582?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/elements-4d-by-daqri/id782713582?mt=8
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