
Z tabletem 
w wirtualny 
świat przyrody
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„NAUKA JEST JAK NIEZMIERNE MORZE. IM WIĘCEJ JEJ PIJESZ, 
TYM BARDZIEJ JESTEŚ SPRAGNIONY.”

 STEFAN ŻEROMSKI 



Tablet w edukacji, czyli niewielki 
piórnik XXI wieku

- mała waga i niewielkie rozmiary
- większa aktywność i mobilność
- łatwość obsługi wśród uczniów



INSPIRACJE I NARZĘDZIA
GRY

Plickers
https://www.plickers.com/login

https://www.plickers.com/login
https://www.plickers.com/login


INSPIRACJE I NARZĘDZIA

MICROSOFT 
WIRELESS 
DISPLAY 
ADAPTER V2Zobacz wszystko na swoim dużym ekranie

Udostępniaj treści z tabletu, laptopa lub 
smartfona1 na telewizorze HDTV lub 
monitorze za pomocą Microsoft Wireless 
Display Adapter. Korzystając z technologii 
bezprzewodowej, przesyłaj strumieniowo filmy, 
oglądaj prywatne zdjęcia lub wyświetlaj 
prezentacje na dużym ekranie.
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•Filmy 360, wirtualny 
mikroskop, qrcody, interaktywne 
symulacje komputerowe czy gry 
edukacyjne w ciekawy sposób mogą 
uatrakcyjnić zajęcia przyrodnicze. 
Wpisują się w edukację STEAM, 
rozwijając zainteresowania i 
kreatywność uczniów w badaniu 
zjawisk przyrodniczych z 
wykorzystaniem nowych technologii 
oraz działaniami z pogranicza nauki i 
sztuki.

https://www.youtube.com/watch?v=sPyAQQkl
c1s

https://www.youtube.com/watch?v=v64KOxKVLVg

https://www.youtube.com/watch?v=sPyAQQklc1s
https://www.youtube.com/watch?v=sPyAQQklc1s
https://www.youtube.com/watch?v=v64KOxKVLVg
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 Mikroskop
 z telefonu

https://www.youtube.com/watch?v=vtfGaF
zwaYo

https://www.youtube.com/watch?v=vtfGaFzwaYo
https://www.youtube.com/watch?v=vtfGaFzwaYo
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Qr code

https://www.qr-online.pl/

https://www.qr-online.pl/
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•Zdrowe zakupy
• https://itunes.apple.com/pl/app/z

drowe-zakupy/id1200020785?l=
pl&mt=8

https://itunes.apple.com/pl/app/zdrowe-zakupy/id1200020785?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/zdrowe-zakupy/id1200020785?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/zdrowe-zakupy/id1200020785?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/zdrowe-zakupy/id1200020785?l=pl&mt=8
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•AIRLY
• https://itunes.apple.com/pl/app/ai

rly/id1283400152?l=pl

https://itunes.apple.com/pl/genre/ios-n
arz%C4%99dzia/id6002?l=pl&mt=8

https://itunes.apple.com/pl/app/airly/id1283400152?l=pl
https://itunes.apple.com/pl/app/airly/id1283400152?l=pl
https://itunes.apple.com/pl/app/airly/id1283400152?l=pl
https://itunes.apple.com/pl/genre/ios-narz%C4%99dzia/id6002?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/genre/ios-narz%C4%99dzia/id6002?l=pl&mt=8
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CZYJ TO LIŚĆ
HTTPS://ITUNES.APPLE.CO
M/PL/APP/CZYJ-TO-LI%C5%9
B%C4%87/ID1154891282?L=PL
&MT=8

https://itunes.apple.com/pl/app/czyj-to-li%C5%9B%C4%87/id1154891282?l=pl&mt=8
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•MOZAIK3D
• https://www.mozaweb.com/lexik

on.php?cmd=getlist&let=7&sid=
TCH

•

https://www.mozaweb.com/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&sid=TCH
https://www.mozaweb.com/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&sid=TCH
https://www.mozaweb.com/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&sid=TCH
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•Słońce 3D 
https://play.google.com/store/apps/details?i
d=com.rendernet.thesun&hl=pl

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rendernet.thesun&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rendernet.thesun&hl=pl
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Tyrannosaurus
3D 

• https://play.google.com/store/apps/details?i
d=com.rendernet.tyrannosaurus&hl=pl

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

 
https://play.google.com/store/apps/d
etails?id=nus.cc.mobile.armolvis&hl=
pl

https://play.google.com/store/apps/details?id=nus.cc.mobile.armolvis&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=nus.cc.mobile.armolvis&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=nus.cc.mobile.armolvis&hl=pl


Merge Cube-VR

https://cospaces.io/edu/merge-cube.html
https://mergevr.com/cube
Ten tajemniczo wyglądający sześcian, pokryty 

zagadkowymi znakami, to najlepszy sposób na 

przejście do wirtualnego wymiaru. Nie 

potrzebujesz zaklęcia by to zrobić. Wystarczy 

smartfon z systemem iOS lub Android. Pobierz 

dowolną aplikację Merge i po kilku sekundach 

będziesz mógł do woli korzystać z rozszerzonej 

rzeczywistości.

https://cospaces.io/edu/merge-cube.html
https://mergevr.com/cube
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Merge Cube
//play.google.com/store/apps/details?id=com.M
ergeCube.TheSolarSystem&hl=en

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MergeCube.TheSolarSystem&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MergeCube.TheSolarSystem&hl=en
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• Video360 
• https://www.youtube.com/watch?v=v64KOxKVLVg
• https://www.youtube.com/watch?v=XPhmpfiWEEw
• https://www.youtube.com/watch?v=GdP1NnbtkAc
• Mikroskop w telefonie 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app2u.magnifier&hl=en
• https://itunes.apple.com/pl/app/froggipedia/id1348306157?mt=8&ign-mpt=uo%3D8
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