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Celem FAM jest promocja aplikacji 
mobilnych – najczęściej kojarzonych 
z rozrywką – bezpłatnych i łatwo 
dostępnych narzędzi do zdobywania 
wiedzy i poszerzania horyzontów. 
Aplikacje mobilne stanowią proste 
w obsłudze medium umożliwiające 
stały dostęp do kultury, edukacji 

i sztuki. FAM to miejsce wymiany 
doświadczeń i refleksji twórców 
aplikacji i ich użytkowników, 
przedstawicieli firm z branż 
technologicznej i mobilnej, instytucji 
i organizacji pozarządowych oraz 
mieszkańców Warszawy.

FAM w liczbach:

FAM ma już 3 lata! – podsumowanie edycji 2018

UCZESTNIKÓW PARTNERÓW PATRONÓWAPLIKACJI

400 52 23200
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ZAPRASZAMY DO ŚWIATA APLIKACJI MOBILNYCH!

Paulina Jędrzejewska - współtwórczyni i producentka FAM, kuratorka FAM3,  
prezeska Fundacji Culture Shock

Sylwia Żółkiewska - współtwórczyni FAM, kuratorka FAM1 i FAM2

Gry, gamifikacja, storytelling, 
ciekawostki ze świata mobile, 
mnóstwo gości i wspaniała 
atmosfera! 4 października 2018 
roku już po raz trzeci odbyło się 
Forum Aplikacji i Gier Mobilnych 

– FAM. Z przyjemnością 
obserwujemy, jak z roku na rok 
stworzone przez nas wydarzenie 
zyskuje coraz większą grupę 
wiernych fanów i nowych 
odbiorców.
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https://fam.cultureshock.pl/pl/
https://fam.cultureshock.pl/pl/
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W tym roku FAM odbyło się 
pod hasłem „Gry, które uczą”. 
Paulina Jędrzejewska, kuratorka 
tegorocznego wydarzenia, 
przygotowała dla fanek i fanów 
tematyki mobile dzień pełen 
atrakcji. Tradycyjnie odbyły się 
dyskusje, wykłady i prezentacje, 
które sprzyjały wymianie 
doświadczeń i upowszechnianiu 
wiedzy na temat trendów 
dotyczących kultury i edukacji 
w świecie mobile. Do Strefy 
Start-up i Strefy Biznes, tak jak 
w poprzednim roku, zawitali 

przedsiębiorcy i partnerzy 
z organizacji pozarządowych 
i instytucji, którzy prezentowali 
gry, aplikacje i projekty związane 
z rynkiem mobile.

Jednak tym razem w programie 
pojawiło się kilka nowości, dzięki 
którym FAM zyskało rozmach 
jeszcze większy niż dotychczas!

Po pierwsze, wydarzenie zagościło 
w nowym miejscu – Przestrzeni 
from Facebook zlokalizowanej 
w centrum Warszawy, tuż obok 
popularnej Hali Koszyki.
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https://fam.cultureshock.pl/pl/#partnerzy
https://fam.cultureshock.pl/pl/#partnerzy
https://fam.cultureshock.pl/pl/#partnerzy
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Po drugie, uczestnicy FAM3 
mieli do wyboru 12 warsztatów 
z wykorzystaniem aplikacji 
mobilnych, skoncentrowanych 
wokół tematów przewodnich 
Forum: gamifikacji w edukacji, 
projektowania i prototypowania 
gier mobilnych, wirtualnej 
i rozszerzonej rzeczywistości 
i digital storytellingu. Limit wolnych 
miejsc na większość warsztatów 
wyczerpał się na długo przed 
końcem rejestracji, a prowadzone 
przez doświadczonych animatorów 
i edukatorów spotkania zostały 
niezwykle pozytywnie przyjęte.

Równolegle odbyło się aż 
dziewięć wykładów i prezentacji 
prowadzonych przez partnerów 
FAM – przedsiębiorców, badaczy, 

praktyków. Przekonaliśmy się, 
że gry mobilne mogą służyć nie 
tylko rozrywce, lecz także dobru 
społecznemu – wspomagać 
edukację, wspierać rozwijanie 
zdolności motorycznych czy 
zachęcać do zmiany nawyków, 
o czym mówił Jacek Siadkowski, 
założyciel firmy Gerere. Temat 
zastosowania echolokacji 
i tworzenia cyfrowych opowieści 
opartych na dźwięku przybliżył zaś 
Piotr Witek z projektu EchoVis, 
który podkreślił, że aplikacje 
z echolokacją przydadzą się 
zarówno osobom niewidomym 
czy niedowidzącym, jak i tym 
pełnosprawnym.
Po prezentacji Jarosława Lipszyca 
z Fundacji Nowoczesna Polska na 
pewno sięgniemy po nową wersję 

Jeśli chcecie poczuć mocny zastrzyk adrenaliny, 
przejdźcie z zamkniętymi oczami przez Marszałkowską. 
Przygotowaliśmy kilka takich gier w ramach EchoVis – 
dzięki nim możecie spróbować przejść przez ulicę  
„na ucho” i zamiast patrzeć na swoje urządzenie, 
skorzystać ze zmysłów, które na co dzień zaniedbujecie.
 
Piotr Witek
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https://fam.cultureshock.pl/pl/#warsztaty
https://fam.cultureshock.pl/pl/#warsztaty
https://fam.cultureshock.pl/pl/#warsztaty
http://gerere.com/pl/
http://echovis.tt.com.pl
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aplikacji Wolne Lektury, dzięki 
której można wygodnie czytać 
dzieła klasyków, a jednocześnie 
wspierać działania fundacji. Gry 
z punktu widzenia rzetelnych 
badań przedstawiła nam natomiast 
Dagmara Dziedzic z firmy Gerere, 
która podpowiedziała, jak wykonać 
wiarygodne badania mierzące 
skuteczność grywalizacji.

Na Creative Commons można 
oprzeć modele biznesowe 
i tworzyć nowoczesne, innowacyjne 
przedsiębiorstwa – przekonywał 
Kamil Śliwowski, edukator, twórca 
portalu otwartezasoby.pl, podczas 
wykładu dotyczącego ekonomii 
dzielenia się. Marcin Paks z firmy 
BeCREO podzielił się zaś refleksjami 
na temat edukacji opartej na 
modelu STEAM, zgodnie z którym 

uczeń przestaje być odtwórcą, 
a staje się twórcą, wynalazcą, 
konstruktorem.

Jak zmienia się polska szkoła? 
Jakie stosuje się w niej nowe 
technologie? Krzysztof Wojewodzic 
z Escola SA opowiedział podczas 
swojego wykładu o sześciu 
głównych trendach edukacyjnych 
w Polsce: robotyce, wirtualnej 
rzeczywistości, MOOC 
(otwartych kursach online), 
analityce edukacyjnej, uczeniu się 
społecznościowemu oraz –
oczywiście – mobilnej edukacji, 
która powoli zyskuje przychylność 
nauczycieli coraz chętniej 
korzystających z powszechnie 
dostępnych urządzeń mobilnych 
i aplikacji.

Na Creative Commons można oprzeć modele 
biznesowe i tworzyć nowoczesne, innowacyjne 
przedsiębiorstwa.

Kamil Śliwowski
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moiseum.wolnelektury&amp;hl=pl
www.otwartezasoby.pl
http://becreo.eu/index.php/pl/
https://www.escola.pl/
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Twórcy gier mobilnych śmiało 
eksperymentują z sensorami 
i nowymi technologiami, ale też 
coraz większą wagę przywiązują do 
wyglądu gier, grafiki, multimediów. 
Na rynku pojawiają się z jednej 
strony propozycje przyciągające 
zaawansowaną grafiką 3D, z drugiej 
strony – gry o minimalistycznym 
i wyrafinowanym wyglądzie, które 
też zyskują rzesze entuzjastów. 
O trendzie zwanym artistic 
mobile games opowiedziała nam 
Małgorzata Rycharska, specjalistka 
od UX (user experience design) 
i projektantka innowacji. Ostatnia 
prezentacja – Sylwii Żółkiewskiej – 
dotyczyła tworzenia gier i aplikacji 
mobilnych bez kodowania. 

W ostatnich kilku latach na rynku 
pojawiły się narzędzia, które 
pomagają stworzyć pierwszą własną 
grę lub aplikację w opcji no-code 
lub low-code, takie jak np. płatne 
GameMaker Studio, GameSalad, 
Appy Pie czy bezpłatny Scratch.

Oprócz wykładów i prezentacji 
tradycyjnie podczas FAM 
miały miejsce dyskusje. 
W trakcie pierwszej z nich, 
poprowadzonej przez Noemi 
Gryczko, dr Maksymilian Bielecki, 
neurokognitywista z SWPS-u, 
odczarował mity dotyczące 
negatywnych skutków grania
w gry komputerowe i mobilne. 
Przybliżył także powody, dla 

Sektor publiczny w Polsce sporo korzysta z gier 
edukacyjnych, przekazując wiedzę np. o tym, jak 
wykorzystywać budżety partycypacyjne czy jak 
zarządzać domowym budżetem. Coraz częściej 
korzysta się z gier eksploracyjnych, które pozwalają 
np. sprawdzić skutki wprowadzenia danej ustawy. Do 
gry, której reguły oparte są na projektowanej ustawie, 
zaprasza się interesariuszy, by przyjrzeć się, czy 
wprowadzane prawo sprawdzi się w rzeczywistości. 
Jest to przykład bezpiecznego testowania prawa, 
zanim wydarzy się katastrofa.

dr Karol Olejniczak

8fot. Kamila Szuba

http://aplikacjewkulturze.pl/
http://www.noemigryczko.com/
http://www.noemigryczko.com/
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których ludzie (ale też zwierzęta!) 
grają – a mianowicie po to, 
by rozwijać swoje zdolności 
motoryczne i percepcyjne, oraz 
oczywiście dla rozrywki. 

Wojciech Sańko z Koduj dla 
Polski poprowadził dyskusję na 
temat zastosowania grywalizacji 
w działaniach społecznych 
i publicznych. Gośćmi Wojtka byli 
Igor Widawski, projektant gier, 
Dariusz Stawik z Regionalnego 
Centrum Wolontariatu  
w Katowicach, Dagmara Dziedzic 
i Jacek Siadkowski z Gerere oraz 
dr Karol Olejniczak z SWPS-u. 
Jak się okazało, gry i grywalizacja 
w działaniach społecznych 
i publicznych mają się w Polsce 
całkiem dobrze, wciąż jednak 

warto informować decydentów 
o korzyściach wynikających ze 
stosowania gier – obniżeniu 
kosztów społecznych wprowadzania 
nieadekwatnych rozwiązań 
czy zaletach edukowania oraz 
aktywizowania osób i środowisk 
poprzez grywalizację.

Ostatnia dyskusja, poprowadzona 
przez Małgorzatę Rycharską, 
w której udział wzięli Anita 
Wielgosz, projektantka UI/UX, 
Kamil Śliwowski z otwartezasoby.pl,
Karolina Szczepaniak z Centrum 
Cyfrowego i Sylwia Żółkiewska 
z aplikacjewkulturze.pl, dotyczyła 
przyszłości nowych technologii i ich 
wpływu na relacje międzyludzkie. 
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https://kodujdlapolski.pl/
https://kodujdlapolski.pl/
http://www.slaskie-wolontariat.org.pl/
http://www.slaskie-wolontariat.org.pl/
http://www.slaskie-wolontariat.org.pl/
http://gerere.com/pl/
https://www.swps.pl/
https://otwartezasoby.pl/
www.centrumcyfrowe.pl
www.centrumcyfrowe.pl
http://aplikacjewkulturze.pl/
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We wnioskach poruszono 
przede wszystkim kwestię 
intencjonalności zastosowania 
nowych technologii. Tylko od nas 
zależy, w jakim celu i jak często 
korzystamy ze smartfonów, mediów 
społecznościowych, aplikacji 
mobilnych, technologii VR i AR czy 
sztucznej inteligencji. Rozmówcy 
zwrócili szczególną uwagę na 
zagrożenia związane z algorytmami, 
które w wyszukiwarkach i mediach 
społecznościowych podsuwają 
nam treści zgodne z naszymi 
zainteresowaniami, co zakrzywia 
nasz odbiór rzeczywistości. 
Podkreślali jednak, jak duże 
możliwości daje intencjonalne 
i twórcze wykorzystywanie 
smartfonów i tabletów w edukacji.

Dzień pełen atrakcji, spotkań 
i zdobywania wiedzy o świecie 
mobile dobiegł końca. W imieniu 
Fundacji Culture Shock pragniemy 
podziękować za obecność 
uczestnikom, których liczba 
z roku na rok rośnie, wspaniałym 
wolontariuszom, ekspertom, 
cyfrowym animatorom 
prowadzącym warsztaty oraz 
naszym partnerom, którzy dzielili 
się efektami swojej pracy i którzy są 
dla nas niewyczerpanym źródłem 
inspiracji.

Dziękujemy, że byliście z nami 
i do zobaczenia za rok!

Paulina Jędrzejewska
Sylwia Żółkiewska

fot. Kamila Szuba

http://cultureshock.pl/pl/
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PREZENTACJE
I DYSKUSJE
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PREZENTACJE I DYSKUSJE DOSTĘPNE ONLINE

EchoVis – gra wykorzystująca zdolności ludzkiej echolokacji
Piotr Witek

Jak zrobić aplikację, która zmieni zachowania i zbuduje nawyk? 
Jacek Siadkowski

STEAM – nauczanie przez doświadczanie 
Marcin Paks

Trendy w Edukacji i EdTech 2018–2020
Krzysztof Wojewodzic

Co psychologia mówi o grach komputerowych i ich użytkownikach?
Dyskutują: Noemi Gryczko, dr Maksymilian Bielecki

Artistic mobile games – jeszcze gra czy już sztuka?
Małgorzata Rycharska

Dlaczego nie wykorzystujemy grywalizacji, storytellingu 
i aplikacji w działaniach społecznych? 
Prowadzenie: Wojciech Sańko
Paneliści: Dagmara Dziedzic, Karol Olejniczak, Jacek Siadkowsi, Wojciech Sańko, Igor 
Widawski

Tworzenie gry mobilnej bez kodowania
Sylwia Żółkiewska

Przyszłość gier mobilnych
Prowadzenie: Małgorzata Rycharska
Paneliści: Karolina Szczepaniak, Kamil Śliwowski, Anita Wielgosz, Sylwia Żółkiewska

Gry i elementy gier w edukacji – podejście badawcze
Dagmara Dziedzic

Czytam – wspieram. Aplikacja WolneLektury.pl
Jarosław Lipszyc

Ekonomia dzielenia się – dlaczego wolne licencje sie opłacają?
Kamil Śliwowski
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https://www.youtube.com/watch?v=_OndH9htWp0&amp;t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=_OndH9htWp0&amp;t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=N38sD-foYuY&t=756s
https://www.youtube.com/watch?v=N38sD-foYuY&t=756s
https://www.youtube.com/watch?v=UbCajDy6g_c&amp;t=107s
https://www.youtube.com/watch?v=YbEhywB8nZY&amp;t=671s
https://www.youtube.com/watch?v=ibhlyXzo8W0&amp;t=191s
https://www.youtube.com/watch?v=ibhlyXzo8W0&amp;t=191s
https://www.youtube.com/watch?v=3Pe2H7gnScY&amp;t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=3Pe2H7gnScY&amp;t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=3Pe2H7gnScY&amp;t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=3Pe2H7gnScY&amp;t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=f9Ewzl0Ti1Y&amp;t=673s
https://www.youtube.com/watch?v=mJWcahBrseE
https://www.youtube.com/watch?v=DHp4dgO6f2k&amp;t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=DHp4dgO6f2k&amp;t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=DHp4dgO6f2k&amp;t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=0wLoyznT_DQ&amp;t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=rDa7phvfDQ0&amp;t=775s
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POLECANE
APLIKACJE
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W sklepach App Store i Google Play Store znajdują się obecnie miliony aplikacji.

Trudno jest wybrać te najlepsze, które mogą przydać się w edukacji, animacji 
kultury, kreacji. Na potrzeby FAM przetestowałyśmy kilkaset z nich i wybrałyśmy 
te najbardziej godne uwagi. Uwzględniłyśmy przy tym takie kryteria jak 
bezpłatność, wysoka jakość wykonania, wartość edukacyjna, dostępność na co 
najmniej dwie platformy.

Szczególnie polecamy gry i aplikacje polskich twórców. Listę przygotowały 
kuratorka FAM 3 Paulina Jędrzejewska oraz ekspertka Sylwia Żółkiewska.

Gry, które uczą i rozwijają poprzez zabawę 
i wykorzystanie grywalizacji,

 Aplikacje i gry mobilne do nauki programowania,

Mobilna rozrywka dla każdej i każdego – AR i VR, czyli 
gry i aplikacje wykorzystujące technologię rozszerzonej 
lub wirtualnej rzeczywistości,

 Quizy na żywo – aplikacje dla edukatora, 
które pomogą urozmaicić zajęcia,

Digital storytelling na tablecie, 
czyli aplikacje do tworzenia cyfrowych
opowieści.

1
2
3

4
5

POLECANE APLIKACJE

Polecane przez nas aplikacje podzieliłyśmy na pięć 
sekcji tematycznych:

14
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Aplikacja Transmission: Information Age to angażująca gra logiczna stworzona przez londyńskie 
Muzeum Nauki, dzięki której możemy poznać historię rozwoju telekomunikacji i sieci 
transmisyjnych.

Information Age to era informacyjna, zwana także erą komputerów, epoką cyfrową lub epoką 
nowych mediów. Określamy tak okres w XXI w., w którym doszło do szybkiego przejścia od 
tradycyjnego przemysłu do gospodarki opartej na technologii informacyjnej. 

Gra polega na stworzeniu sieci (telegraficznej, telefonicznej, komputerowej, broadcast – 
rozsiewczej/rozgłoszeniowej) służącej do przekazywania informacji. Łącząc nadajniki 
i odbiorniki, gracze przesyłają informacje w ramach coraz bardziej złożonych sieci. Gra ma 
piękną, minimalistyczną oprawę graficzną i jest wzbogacona o niezwykłą muzykę.
Aplikacja jest związana z wystawą na temat ery informacyjnej w londyńskim Muzeum Nauki. 
Wystawa ta przedstawia, w jaki sposób nasze życie zmieniło się za sprawą technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych w ciągu ostatnich 200 lat.

bezpłatna

dostępna w języku angielskim

na platformę Android oraz iOS

APLIKACJA MOŻE SIĘ PRZYDAĆ DO:

● wyjaśniania zagadnień fizycznych i jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu fizyki 
   (pokazuje, jak działa sieć telegraficzna, sieć telefoniczna czy sieć komputerowa),
● niebanalnego urozmaicenia podróży lub zajęć w szkole,
● nauki języka angielskiego,
● relaksu i zabawy.

Transmission: Information Age
gra logiczna, która uczy podstaw przekazywania informacji
Paulina Jędrzejewska

POLECANE APLIKACJE

APLIKACJA:

https://itunes.apple.com/us/app/transmission-information-age/id917778256?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lojugames.games.transmission
https://itunes.apple.com/us/app/transmission-information-age/id917778256?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lojugames.games.transmission
https://itunes.apple.com/us/app/transmission-information-age/id917778256?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lojugames.games.transmission
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Na czym w ogóle polega programowanie? Jak zacząć? Czy się sprawdzę? Te pytania zadają 
sobie nie tylko humaniści, lecz także osoby, które marzą o zawodzie programisty. Grasshopper 
(z ang. konik polny) to bardzo przyjazna aplikacja, która pomaga nauczyć się programowania 
w JavaScript, a wykorzystuje do tego gry, puzzle i quizy. Przyjazny interfejs i proste zadania 
przygotują nastolatków i dorosłych do programowania stron WWW. Dzięki aplikacji 
Grasshopper dowiemy się, czym są i do czego się przydadzą funkcje, warunki czy pętle, a także 
napiszemy swój pierwszy kod w języku JavaScript, zgodnie z najlepszymi standardami. Na 
każdym etapie nauki otrzymamy informację zwrotną, będziemy więc mogli szybko uczyć się na 
swoich błędach. Kolejną przyjazną użytkownikowi funkcją jest zgamifikowany system nauki – 
pokonując kolejne etapy, zbieramy odznaki, a nasze osiągnięcia zachęcają nas do dalszej pracy.

Uwaga! Jeśli chcemy uczyć się programowania w języku polskim, możemy skorzystać z aplikacji Scratch, 
która wprowadzi nas w świat programowania obiektowego i zachęci do poznawania takich języków 
programowania jak np. JavaScript. Jeśli chcemy tworzyć gry i aplikacje bez programowania, możemy 
skorzystać z takich serwisów jak np. GameMaker Studio, GameSalad czy Appy Pie.

bezpłatna

przygotowana tak, aby korzystać z niej na smartfonach i iPhone’ach, 
choć działa też na tabletach i iPadach

dostępna w języku angielskim (słownictwo średnio zaawansowane)

na platformę Android oraz iOS

APLIKACJA MOŻE SIĘ PRZYDAĆ:

● nastolatkom i dorosłym – do samodzielnej nauki programowania w języku JavaScript,
● jako narzędzie uczące rozwiązywania problemów i logicznego myślenia,
● do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
● do relaksu i zabawy,
● do nauki języka angielskiego.

Grasshopper: Learn to Code
gra, która uczy programowania
Sylwia Żółkiewska

POLECANE APLIKACJE

APLIKACJA:

https://itunes.apple.com/us/app/grasshopper-learn-to-code/id1354133284?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.area120.grasshopper
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Dzięki aplikacji Słońce edukacja 3D VR nauka o Kosmosie staje się przyjemną zabawą. Aplikacja 
została stworzona z myślą o uczniach w wieku od 8 do 18 lat, jednak każdy może w niej 
znaleźć coś dla siebie. Zawiera ona przydatne informacje na temat Drogi Mlecznej, Układu 
Słonecznego, a także tytułowego Słońca – wszystko przedstawione przy pomocy ciekawych 
animacji i modeli 3D. Interesujący jest też krótki film o historii odkryć słonecznych. Zabawne 
animowane quizy i inne elementy wizualne sprawiają, że odkrywanie planet i gwiazd staje 
się fascynującą przygodą. Co ważne, aplikacja jest dostępna także w wersji umożliwiającej 
wykorzystanie okularów VR, co z pewnością wzmocni efekt wow, szczególnie wśród 
najmłodszych entuzjastów astronomii. Sceny 3D są dostępne w kilku językach, co pozwala na 
połączenie uczenia się o Kosmosie z ćwiczeniem języków obcych.

Węgierskie studio Mozaik, producent aplikacji Słońce edukacja 3D VR, oferuje szeroki wachlarz 
aplikacji edukacyjnych. Na uwagę zasługują m.in. Akropol Interaktywna Edukacja 3D, z którą 
możemy zwiedzić Propyleje i Partenon, a także Bacteria 3D VR, dzięki której możemy poznać 
fascynujący świat bakterii, a jednocześnie sprawdzić swoją wiedzę z biologii.

Słońce edukacja 3D VR
nauka o Kosmosie
Paulina Jędrzejewska

POLECANE APLIKACJE

bezpłatna

dostępna w kilkunastu językach, w tym po polsku

na platformę Android oraz iOS

APLIKACJA MOŻE SIĘ PRZYDAĆ DO:

● wyjaśniania zagadnień z dziedzin astronomii, chemii i fizyki – jako pomoc dydaktyczna, 
● sprawdzania wiedzy uczniów,
● urozmaicenia podróży, zajęć w szkole lub tych pozaszkolnych,
● do relaksu i zabawy,
● nauki języków angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego i wielu innych.

APLIKACJA:

https://itunes.apple.com/pl/app/the-sun-3d/id1376468289?l=pl&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rendernet.thesun
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Padlet to aplikacja imitująca tablicę korkową, do której przypina się ogłoszenia. Na wirtualnej 
tablicy, czyli padlecie, można zamieszczać wpisy, dokumenty, mapy, linki do materiałów wideo, 
a także do plików audio. Dostępne są gotowe szablony tablic do samodzielnego modyfikowania. 
Atrakcyjność wizualna i możliwość dostosowywania układu treści do własnych potrzeb 
sprawiają, że Padlet jest aplikacją popularną wśród edukatorów. Aplikacja umożliwia grupie 
współpracę w czasie rzeczywistym – komentowanie, tworzenie mapy myśli i wybór najlepszego 
pomysłu za pomocą głosowania. Nauczyciele lub wykładowcy tworzą, a następnie za pomocą 
linku bądź drogą mailową udostępniają studentom padlety tematyczne zawierające materiały 
uzupełniające wykład lub ćwiczenia. Linki można samodzielnie modyfikować, co ułatwia 
uczestnikom zajęć wpisywanie adresów do wyszukiwarki. Aplikacja daje mnóstwo możliwości – 
tylko od wyobraźni edukatora i jego grupy zależy to, na ile sposobów zostanie wykorzystana.

APLIKACJA MOŻE SIĘ PRZYDAĆ DO:

● udostępniania studentom materiałów z zajęć,
● prowadzenia interaktywnej dyskusji – uczestnicy mogą odpowiadać na pytania
  w czasie rzeczywistym,
● współpracy nad realizacją projektu,
● zadawania prac domowych,
● tworzenia sylabusów zawierających konspekty zajęć i przykładowe prace domowe, 
● współdzielonych przez kilku nauczycieli lub lektorów języka obcego,
● wyboru najlepszego pomysłu za pomocą głosowania,
● gromadzenia materiałów do samodzielnej nauki,
● tworzenia repozytoriów notatek głosowych (nie dłuższych niż 15 minut).

Padlet
tablica do współpracy i dyskusji
Noemi Gryczko

POLECANE APLIKACJE

bezpłatna

dostępna w języku polskim

na platformę Android i iOS oraz w formie aplikacji webowej

APLIKACJA:

https://itunes.apple.com/us/app/padlet/id834618886?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wallwisher.Padlet


19

Edpuzzle to serwis ułatwiający nauczycielom wykorzystywanie materiałów wideo na zajęciach  
i angażowanie uczestników. Nauczyciel, po znalezieniu odpowiedniego materiału  
np. w serwisach Khan Academy, Vimeo, YouTube czy TED, może wybrać odpowiedni fragment 
wideo, dodać własny komentarz głosowy, a nawet zamieścić pytanie do uczestników – do 
dyspozycji ma pytania zamknięte, otwarte i wielokrotnego wyboru. Studenci odpowiadają za 
pomocą aplikacji, a nauczyciel ma wgląd w wyniki i od razu widzi, które z zagadnień związanych 
z przedstawianym wideo sprawiło najwięcej trudności. Jeśli wideo jest częścią pracy domowej, 
nauczyciel może zadbać o to, by uczniowie nie mogli przejść do testu bez obejrzenia filmu. 
Entuzjaści metody odwróconej lekcji (flipped classroom) mogą skorzystać z projektów 
studenckich. Serwis pozwala na przydzielenie zespołowi uczniów zadania polegającego na 
znalezieniu i dostosowaniu wideo ilustrującego wybrany przez nauczyciela temat. Ułatwieniem 
jest wtyczka Edpuzzle, dzięki której można szybko wyszukać i opracować wideo edukacyjne na 
YouTube. Aplikacja została stworzona przez nauczyciela matematyki.

Edpuzzle
wideo na zajęciach
Noemi Gryczko

POLECANE APLIKACJE

APLIKACJA MOŻE SIĘ PRZYDAĆ DO:

● opracowywania instrukcji i prezentacji – zamiast powtarzać je na każdej lekcji nauczyciel 
może przygotować wideo z komentarzami,
● wyjaśniania zagadnień matematycznych,
● tworzenia wideo wprowadzających w temat zajęć,
● sprawdzania wiedzy uczniów,
● przygotowywania prac domowych.

bezpłatna

dostępna w języku angielskim (słownictwo podstawowe)

na platformę Android i iOS oraz w formie aplikacji webowej

APLIKACJA:

https://itunes.apple.com/us/app/edpuzzle/id919598209?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edpuzzle.student
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Aplikacja Unfold – Create Stories to narzędzie służące do opowiadania cyfrowych historii, 
czyli storytellingu. Z jej pomocą stworzymy cyfrową opowieść, którą będziemy mogli pobrać 
na urządzenie mobilne, a potem udostępnić, np. na Instagramie. Jak to zrobić? Najpierw warto 
przemyśleć temat historii, którą chcemy opowiedzieć. Dobrze, żeby historia miała początek, 
rozwinięcie (punkt kulminacyjny) i zakończenie. Następnie można wybrać zdjęcia lub rysunki 
(własne lub te zaczerpnięte z otwartych zasobów czy archiwów), które pomogą nam zilustrować 
wybraną historię – trzeba pobrać je na smartfon czy tablet lub sfotografować. W aplikacji Unfold 
znajdziemy nieco bezpłatnych szablonów, które można ustawiać w dowolnej kolejności. Kilka 
szablonów tworzy opowieść. Każdy szablon możemy wypełnić wybranym zdjęciem lub kilkoma 
zdjęciami (ilustracjami), a do tego dodać krótki tekst (np. pewnego dnia…, aż nagle…, aż w 
końcu…), który uatrakcyjni przekazywaną przez nas historię. Możemy zmienić kolor szablonu (tło 
ramki) oraz krój pisma (font).

Unfold – Create Stories
cyfrowa opowieść na smartfonie i tablecie
Sylwia Żółkiewska

POLECANE APLIKACJE

APLIKACJA MOŻE SIĘ PRZYDAĆ DO:

● do tworzenia cyfrowych historii z wykorzystaniem zdjęć – własnych lub pobranych z sieci, 
np. z wolnych zasobów, repozytoriów i archiwów cyfrowych (CATL) – a także rysunków, 
kolaży czy komiksów stworzonych analogowo lub cyfrowo w innych aplikacjach, np. Pixlr, 
PicSticker,
● prowadzenia zajęć dla młodszych dzieci – rysunki przygotowane przez uczestników 
możemy sfotografować i połączyć w jedną spójną historię,
● jako pomoc dydaktyczna na lekcjach języka polskiego lub języków obcych – uczniowie 
mogą w ten sposób stworzyć np. alternatywne zakończenie przeczytanej lektury,
● jako narzędzie do tworzenia prezentacji, np. na lekcjach geografii, lub raportów z 
eksperymentów chemicznych,
● do tworzenia instrukcji krok po kroku w oparciu o zdjęcia, ilustracje, schematy
● do opracowywania materiałów promujących warsztaty lub wydarzenia.

bezpłatna (dostępne są podstawowe szablony), ale zawiera in-appy – 
zakupy w aplikacji umożliwiają zdobycie dodatkowych szablonów

dostępna w języku angielskim (słownictwo podstawowe)

na platformę Android i iOS oraz w formie aplikacji webowej

APLIKACJA:

https://itunes.apple.com/us/app/unfold-create-stories/id1247275033?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moonlab.unfold
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LISTA
APLIKACJI
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LISTA APLIKACJI

Aplikacje mobilne, które poprzez zabawę i wykorzystanie grywalizacji 
pogłębiają wiedzę, rozwijają wyobraźnię przestrzenną, relaksują lub 
pomagają ćwiczyć uważność.

Chemik

Transmission: 
Information 
Age

OHM 
a virtual 
science 
center

Hello 
Yogurt

GRY DO NAUKI FIZYKI, CHEMII, BIOLOGII I MATEMATYKI

GRY KTÓRE UCZĄ

Wykorzystuje mechanizm gamifikacji i pomaga zrozumieć 
reakcje chemiczne. Układ okresowy pierwiastków działa jak 
klawiatura komputera.

Angażująca gra logiczna stworzona przez brytyjskie Muzeum 
Nauki, dzięki której możemy poznać historię rozwoju 
telekomunikacji i sieci transmisyjnych.

Czym dokładnie jest energia? OHM to ekscytujący 
i interaktywny sposób na poznanie istoty energii 
i elektryczności oraz tego, jak nasze społeczeństwo 
rozwinęło się od momentu, w którym zaczęliśmy je 
wykorzystywać. Aplikacja przewiduje także elektryczną 
przyszłość.

Czarująca podróż przez ludzkie ciało śladem bakterii 
mlekowych. Multimedialna gra chemiczno-biologiczna 
w języku angielskim.

Little 
Alchemy 2

Wymieszaj elementy i stwórz świat od podstaw. Angażująca 
gra dla młodzieży w języku angielskim, przybliżająca 
podstawy reakcji chemicznych i fizycznych pomiędzy 
powietrzem, wodą, ciśnieniem, parą, ogniem...

https://itunes.apple.com/us/app/chemik-io/id1071730878?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/transmission-information-age/id917778256?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/ohm-a-virtual-science-centre/id1183135615?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/hello-yogurt/id1149220272?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/little-alchemy-2/id1214190989?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bk.advance.chemik&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lojugames.games.transmission
https://itunes.apple.com/pl/app/ohm-a-virtual-science-centre/id1183135615?l=pl&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loadcomplete.bacteria&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.recloak.littlealchemy2&hl=en_US
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Brain It 
On!

Seek by 
iNaturalist

Brilliant

TerraGenesis 
- Space 
Settlers

Paperama

Angażujące puzzle fizyczne i zadania na inteligencję 
w języku polskim. Zabawa polega na rysowaniu kształtów 
i rozwiązywaniu zagadek ze świata fizyki – tych łatwiejszych 
i tych trudniejszych.

Twój smartfon może rozpoznawać nie tylko utwory 
muzyczne, lecz także rośliny i zwierzęta! Spośród wielu 
aplikacji, które to umożliwiają, Seek by iNaturalist wyróżniają 
zgrywalizowanie sposobu poznawania okolicznej fauny i flory 
oraz masa ciekawych informacji.

Pomaga w nauce praktycznej matematyki dzięki 
konceptualnym quizom – rozrywkowym, ale też 
edukacyjnym. Apka wspiera w nauce uczniów i studentów, 
pomaga rozwijać zainteresowania oraz łączy w jednym naukę 
i rekreację dla dorosłych. Zainteresuje nawet naukowców.

Ekscytujący, bazujący na nauce i umożliwiający 
eksplorowanie Kosmosu symulator budowy planety. Można 
dynamicznie animować całe planety wraz ze zmieniającymi 
się biosferami, a wszystko to oparte jest na rzeczywistych 
danych z NASA. 

Origami na tablecie – gra uczy składania arkusza papieru 
w taki sposób, by powstał nowy obiekt origami.

GRY LOGICZNE

GRY DO NAUKI FIZYKI, CHEMII, BIOLOGII I MATEMATYKI

Unblock 
Me

Zabawna klasyczna gra logiczna. Aplikacja zawiera ponad
18 tys. bezpłatnych plansz puzzli, których układanie pomaga 
utrzymać mózg w dobrej kondycji. 

https://itunes.apple.com/us/app/seek-by-inaturalist/id1353224144?mt=8
https://itunes.apple.com/il/app/brain-it-on-physics-puzzles/id985367692?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/brilliant-solve-learn-grow/id913335252?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/terragenesis-space-colony/id1039841501?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/paperama/id842608717?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/unblock-me/id315019111?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.android&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orbital.brainiton
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.brilliant.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alexanderwinn.TerraGenesis&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fdgentertainment.paperama&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiragames.unblockmefree&hl=pl&rdid=com.kiragames.unblockmefree
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Loop

7×7×7
spadające 
bloki w 3D

Klocki

Axolotl 
Pet

Tap Tap Fish 
– AbyssRium

Wciągająca gra rozwijająca wyobraźnię przestrzenną. Polega 
na rysowaniu symboli i usuwaniu przeszkód, które pojawiają 
się na drodze. Chodzi o to, by zachować odbijającą się piłkę 
tak długo, jak to możliwe.

Polska gra logiczna à la Tetris, która rozwija wyobraźnię 
przestrzenną. Należy układać spadające klocki w taki sposób, 
aby usunąć powstałe warstwy. Alternatywa na iOS: Kubik.

Twist znanej gry logicznej. Polega na przesuwaniu i łączeniu 
liczb w taki sposób, by były wielokrotnością liczby 2.

Gra polega na stworzeniu Axolotla – zwierzątka, które żyje 
w wodzie – i opiekowaniu się nim.

Gra, która pomaga się zrelaksować. Polega na tworzeniu rafy 
koralowej oraz zamieszkujących ją rybek. Oceaniczny świat 
z pięknym podkładem muzycznym, dostępny także w wersji 
VR z wykorzystaniem Cardboarda.

TAP GAMES

GRY LOGICZNE

hocus. Przestrzenna łamigłówka oparta na rysunkach słynnego rysownika M.C. 
Eschera. Pobudza wyobraźnię.

https://itunes.apple.com/us/app/hocus/id1030548464?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.gamebrain.hocus&hl=pl
https://itunes.apple.com/app/loop/id1198200072
https://itunes.apple.com/us/app/kubik/id1187617475?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/klocki/id1105390093?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/hocus/id1030548464?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/virtual-therapeutic-axolotl-pet/id1224546962?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/tap-tap-fish-abyssrium/id1068366937?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ketchapp.loop
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ByteOnMars.The7x7x7&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klockigame.klocki
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.gamebrain.hocus&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mozukuapp.upa&hl=pl&rdid=jp.co.mozukuapp.upa
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idleif.abyssrium&hl=pl
https://itunes.apple.com/us/app/hocus/id1030548464?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.gamebrain.hocus&hl=pl
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Drops

MegaMisja 
z Psotnikiem        

Alphabear        

MEMO 
Trening

Quiz Sztuki 
po Polsku

Art Quiz

Nowa aplikacja do nauki języków. Czy to możliwe, żeby 
nauka słownictwa mogła być pełną adrenaliny grą, a nie 
nudnym wkuwaniem? Drops eliminuje nudę z uczenia się 
języków obcych. Przydatne słownictwo wchodzi do głowy 
dzięki minimalistycznym grafikom i szybkim mikrogrom.

Aplikacja fundacji Orange stworzona we współpracy 
z Gerere - Fun for Good wprowadza w temat 
bezpieczeństwa w Internecie, komputerów i programowania. 
Zaopiekuj się Psotnikiem – wesołą sztuczną inteligencją. 
Nakarm go, pogłaszcz po brzuchu i umyj, kiedy jest brudny. 

Aplikacja do nauki alfabetu i języka angielskiego dla 
najmłodszych. Polega na literowaniu i odgadywaniu słów. Im 
więcej liter użyjemy, tym większy staje się nasz niedźwiedź, 
a tym samym zdobywamy więcej punktów.

Aplikacja stworzona z myślą o seniorach, którzy chcą 
ćwiczyć pamięć i dbać o jej kondycję. Korzystając z aplikacji, 
seniorzy mogą także w prosty sposób nauczyć się korzystać 
z technologii.

Prawdziwy test wiedzy dla każdego miłośnika sztuki. Na 
odkrycie czekają rozmaite ciekawostki, a także pokaźna 
porcja artystycznej wiedzy.

Obejmuje wszystkie główne okresy sztuki, od renesansu do 
sztuki współczesnej. Szeroki zakres pytań dotyczy artystów, 
specyfiki obrazów, ruchów artystycznych, muzeów itp.

INNE

ZWIĄZANE Z KULTURĄ

Enigma Aliantom udało się rozszyfrować Enigmę 2, dzięki czemu mogą 
przechwycić komunikaty wojenne nadawane przez hitlerowców. 
Potrzebna jest tylko księga kodów, którą gracz – tajny szpieg – ma za 
zadanie przewieźć do Londynu. Czy mu się uda? Polska gra pomocna 
w nauce historii i matematyki.

https://itunes.apple.com/us/app/enigma-tiny-spy-point-click-adventure-game/id1166008787?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.badpixel.point.click.adventure.silent.age.monkey.island.hidden.escape.object.mystery.game&hl=pl
https://itunes.apple.com/us/app/alphabear-word-puzzle-game/id930003798?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/drops-learn-31-new-languages/id939540371?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/megamisja-z-psotnikiem/id1320472314?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/memo-trening/id1266690356?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/enigma-tiny-spy-point-click-adventure-game/id1166008787?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spryfox.alphabear
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.languagedrops.drops.international
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.megamisja18.mobile&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.laboratorium.memo.training
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.badpixel.point.click.adventure.silent.age.monkey.island.hidden.escape.object.mystery.game
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artquiz.triviaquestionsandanswers&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.imaginacion.artquiz
https://itunes.apple.com/us/app/enigma-tiny-spy-point-click-adventure-game/id1166008787?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.badpixel.point.click.adventure.silent.age.monkey.island.hidden.escape.object.mystery.game&hl=pl
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NIEWIDZIALNA ROZRYWKA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH 
I NIE TYLKO

Audio 
Game 
Hub

Blindfold 
Games

Quizwanie
QuizClash!

Flipd

Forest: 
Stay 
focused

Space

Audio Game Hub to zestaw eksperymentalnych 
zręcznościowych gier audio, które wykorzystują dźwięk 
jako podstawowy interfejs. Dzięki temu są dostępne dla 
widzących i niedowidzących użytkowników.

Pakiet gier audio przeznaczonych dla niewidomych. Można 
go pobrać z App Store, a następnie rozpocząć dowolną 
grę z serii Blindfold Games z jednego głównego menu. Do 
wyboru m.in. blackjack, kręgle, koszykówka czy Flappy na 
podstawie słynnej gry Flappy Bird. 

Inteligentna, kolorowa i zabawna gra społecznościowa, 
w której możesz rzucić wyzwanie przyjaciołom i innym 
graczom oraz dowiedzieć się ciekawych rzeczy.

Pozwala ukryć określone aplikacje, ograniczyć ich używanie 
i śledzić postępy. Prosto i skutecznie blokuje rozpraszacze, 
dzięki czemu można się skoncentrować na istotnych 
zadaniach, zwiększyć swoją uważność i poprawić wydajność.

Zasadź drzewo i obserwuj, jak rośnie. Jeśli jednak nie 
potrafisz oprzeć się pokusie sprawdzania powiadomień, 
pamiętaj, że wtedy twoje drzewo zaczyna usychać. Aplikacja, 
która zachęca do niekorzystania ze smartfona oraz do bycia 
tu i teraz, a tym samym zwiększa naszą efektywność. 

Wspiera w ograniczaniu korzystania ze smartfona – 
uruchamia Moment Zen przed wybranymi przez użytkownika 
aplikacjami i pomaga odzyskać kontrolę nad swoimi 
nawykami.

UNIEZALEŻNIJ SIĘ OD APLIKACJI 

https://itunes.apple.com/pl/app/quizclash/id643791032?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/flipd-keep-focused/id1071708905?mt=8
https://itunes.apple.com/app/forest-stay-focused-stop-phubbing/id866450515
https://itunes.apple.com/us/app/space-you-need-a-breather/id1187106675?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/blindfold-games/id1067124446?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.feomedia.quizkampen.de.lite&hl=pl_PL
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flipd.app&hl=en_CA
https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.forestapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.usedopamine.android.space&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AUT.AudioGameHub


27

APLIKACJE I GRY MOBILNE DO NAUKI 
PROGRAMOWANIA

Grasshopper: 
Learn to 
Code

ScratchJr

Aplikacja dla najmłodszych lub początkujących. Nauka 
programowania w JavaScript w formie gier, puzzli i quizów. 
Przyjazny interfejs i proste zadania przygotują każdego do 
programowania gier i aplikacji.

Aplikacja ucząca programowania własnych interaktywnych 
opowieści i gier. Poprzez przeciąganie graficznych bloków 
z kodem dzieci mogą sprawić, że postacie poruszają się, 
skaczą, tańczą i śpiewają. Dzieci uczą się rozwiązywania 
problemów, projektowania i kreatywnego wyrażania siebie 
przy użyciu tabletu. Alternatywa (tylko na iOS): Hopscotch.

Scottie Go!

Ozobot

Lightbot: 
Code 
Hour

Tynker

Jest rok 2030. Pojazd Scottiego ulega awarii i przymusowo 
ląduje na naszej planecie. Wyjątkowe połączenie aplikacji 
edukacyjnej do nauki programowania z blisko 100 zadaniami 
o rosnącym poziomie trudności. Uwaga: gra wymaga 
klocków, które można kupić w wybranych sklepach.

Ozobot to wielokrotnie nagradzany inteligentny miniaturowy 
robot, który łączy w sobie gry cyfrową i fizyczną. Aplikacja 
pozwala grać w różne typy gier z jednym robotem lub 
większą ich liczbą – bezpośrednio na tablecie.

Gra logiczna, która wykorzystuje mechanikę gry mocno 
zakorzenioną w koncepcjach programowania. Lightbot 
pozwala graczom na praktyczne zrozumienie podstawowych 
pojęć – takich jak sekwencjonowanie instrukcji czy pętle.

Wizualnie, intuicyjnie i pomysłowo inspiruje dzieci do 
tworzenia i współpracy poprzez programowanie. Buduje 
umiejętność krytycznego myślenia komputerowego. 
Inspirowany wizualnymi językami programowania, takimi jak 
Scratch z MIT, Alice z CMU, Logo, Smalltalk czy Squeak.

Aplikacje mobilne, które uczą podstawowych pojęć i różnych języków 
programowania, a także pozwalają na tworzenie własnych projektów, 
gier, animacji, a nawet własnej sztuki.

https://itunes.apple.com/pl/app/scottie-go/id1147692556?l=pl&mt=8https://itunes.apple.com/pl/app/scottie-go/id1147692556?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ozobot/id910831867?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/lightbot-code-hour/id873943739?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/grasshopper-learn-to-code/id1354133284?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/scratchjr/id895485086?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/tynker-programming-for-kids/id805869467?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netictech.scottiegoedu&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evollve.ozobot&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightbot.lightbothoc
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.area120.grasshopper
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratchjr.android&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tynker.Tynker&hl=pl
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APLIKACJE I GRY MOBILNE DO NAUKI 
PROGRAMOWANIA

Pocket Code

Codemurai

Encode: 
Learn to 
Code

Pozwala na tworzenie, edycję i remiksowanie programów 
w środowisku programowania wizualnego oraz na dzielenie 
się nimi. Użytkownik może tworzyć własne gry, animacje, 
sztukę interaktywną, muzyczne wideo oraz wiele innych.

Dla starszych dzieci, nastolatków i dorosłych. W Codemurai 
dzięki kilkuset minilekcjom można opanować HTML, CSS, 
JavaScript, Python, TypeScript, Angular 2, ES6, MongoDB, 
Node, React, Java, Android SDK, Swift, iOS SDK, 
object-oriented programming, Computer Science, C#, Unity 3D.

Aplikacja dla nastolatków i dorosłych. Dzięki niej można 
nauczyć się takich języków programowania jak Python, 
JavaScript, HTML i CSS. Działa offline, dlatego umożliwia 
wygodne uczenie się programowania w podróży.

fot. Kamila Szuba

https://itunes.apple.com/us/app/encode-learn-to-code/id1198851756?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/codemurai/id1136578460?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.upskew.encode&hl=pl&rdid=com.upskew.encode
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zenva.codemurai&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.catrobat.catroid
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Just a Line

Jurassic 
World 
Alive

Spacecraft

SkyView® 
Free

Quiver 
3D Coloring 
App

Ruch, zabawa i smartfon – eksperyment AR, który pozwala 
za pomocą smartfona tworzyć proste rysunki w rozszerzonej 
rzeczywistości, a następnie dzielić się nimi z innymi. Kod 
aplikacji udostępniony jest w open source.

Dinozaury w świecie rzeczywistym à la Pokemon Go. 
Aplikacja wykorzystująca technologię AR, pozwalająca na 
tworzenie nowych gatunków dinozaurów w laboratorium 
i branie udziału w bitwach z innymi graczami w czasie 
rzeczywistym.

Ta oszałamiająca aplikacja edukacyjna stworzona przez 
NASA wykorzystuje mobilną rzeczywistość rozszerzoną, 
aby przenieść kosmicznych odkrywców z całego Układu 
Słonecznego do dowolnej przestrzeni. To narzędzie jest 
doskonałe dla początkujących astronautów, nauczycieli 
i entuzjastów Kosmosu.

Oglądanie nieba w AR. Piękna intuicyjna aplikacja 
pozwalająca na obserwację gwiazd i planet, wykorzystująca 
aparat fotograficzny urządzenia w celu precyzyjnego 
identyfikowania ciał niebieskich na niebie – zarówno w dzień, 
jak i w nocy. 

Pokoloruj ziemię, wulkan lub ciężarówkę i spójrz na obrazek 
przez oko kamery smartfona lub tabletu. Rysunek ożyje 
i zacznie się ruszać. Aplikacja dla dzieci umożliwia obejrzenie 
własnej kolorowanki w rozszerzonej rzeczywistości. 

MOBILNA ROZRYWKA DLA KAŻDEGO
AR I VR

Najciekawsze eksperymentalne gry i aplikacje mobilne wykorzystujące 
technologię rozszerzonej lub wirtualnej rzeczywistości, wspierające 
edukację i twórczą ekspresję.

https://itunes.apple.com/us/app/just-a-line-draw-in-ar/id1367242427?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/jurassic-world-alive/id1231085864?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/spacecraft-3d/id541089908?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/skyview-lite/id413936865?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/quiver-3d-coloring-app/id650645305?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arexperiments.justaline
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ludia.jw2
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.spacecraftAR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.t11.skyviewfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix&hl=pl
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MOBILNA ROZRYWKA DLA KAŻDEGO
 AR I VR

VR/AR 
Abyss: 
Sharks & 
Sea Worlds 

InCell VR
(Cardboard)

Ekspedycje 
Google

InMind VR 
(Cardboard)

Bacteria 
3D VR

Akropol 
Interaktywna 
Edukacja 3D

Słońce 
edukacja 
3D VR 

Ataki rekinów, tonące statki i rafa koralowa – wszystko 
w jednej niesamowitej aplikacji 360° virtual reality (VR) 
w wersji na Androida i AR w wersji na iOS.

Przygoda w świecie mikrobów. Dzięki grze mobilnej InCell 
VR możemy wybrać się w podróż w głąb ludzkiego ciała 
i rozpocząć walkę z niebezpiecznymi wirusami. Przy okazji 
poznamy budowę ludzkich komórek i poćwiczymy angielski. 
Gra dostępna w trybie VR, w okularach Cardboard lub bez.

Ekspedycje Google to narzędzie edukacyjne zaprojektowane 
z myślą o zajęciach w szkole, które pozwala brać udział 
w niesamowitych wirtualnych wycieczkach po całym 
świecie – obejrzeć z bliska zabytkowe budowle, zanurkować 
z rekinami, a nawet wybrać się w przestrzeń kosmiczną.

Zadanie polega na pomocy pacjentowi cierpiącemu na 
depresję. Przenosimy się do mózgu, a naszym celem jest 
zaatakować czerwone neurony i w ten sposób wyleczyć 
pacjenta. Rozgrywka jest prosta, ale gra daje wiele wrażeń.

Dzięki aplikacji można poznać fascynujący świat bakterii, 
przyjrzeć im się w 3D, zobaczyć, jak są zbudowane, 
i sprawdzić swoją wiedzę z biologii.

Z tą aplikacją możemy wybrać się na wycieczkę po 
starożytnym Akropolu, zwiedzić Propyleje i Partenon. 
Pozyskaną wiedzę sprawdzimy, rozwiązując quiz. Aplikacja 
jest dostępna w kilkunastu językach, w tym także w języku 
polskim. Starożytne Ateny można zwiedzać w VR za pomocą 
okularów Cardboard.

Dzięki tej aplikacji nauka o Kosmosie staje się przyjemną 
zabawą. Zawiera ona przydatne informacje, zabawne 
animowane quizy i inne elementy wizualne. Sceny 3D są 
dostępne w kilku językach, co pozwala na połączenie nauki 
i ćwiczenia języków obcych.

https://itunes.apple.com/us/app/expeditions/id1131711060?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/abyss-ar-sharks-sea-worlds/id1299090090?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/incell-vr-cardboard/id1044805956?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/inmind-vr-cardboard/id971720127?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/bacteria-3d/id1168927717?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/the-sun-3d/id1376468289?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/acropolis-interactive-3d/id1001041071?l=pl&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.vr.expeditions
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rabbitmountain.underwatervr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nivalvr.incell
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nivalvr.inmind
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rendernet.bacteria
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rendernet.thesun
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rendernet.acropolis
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Aparat 
Cardboard

Fizycy, którzy 
zmienili świat

Aplikacja do tworzenia VR. Stwórz samodzielnie zdjęcia 
w rzeczywistości wirtualnej i oglądaj swoje wspomnienia 
w 360°.

Dzięki tej aplikacji można poznać dokonania wybitnych 
fizyków, m.in. Marii Skłodowskiej-Curie, Izaaka Newtona 
czy Michaela Faradaya. A wszystko to w wirtualnej 
rzeczywistości.

MOBILNA ROZRYWKA DLA KAŻDEGO 
AR I VR

fot. Kamila Szuba

https://itunes.apple.com/pl/app/famous-physicists-3d/id1376475018?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/google-cardboard/id987962261?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rendernet.famousphysicists
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.vr.cyclops&hl=pl
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Plickers

Kahoot!

QR Code 
Reader

Padlet

ActionTrack

Edpuzzle

Pozwala odpytywać klasę bez korzystania z dodatkowych 
urządzeń – wystarczy jeden smartfon na grupę. Nauczyciel 
skanuje smartfonem karty z odpowiedziami, które pokazują 
uczniowie.

Służy do tworzenia quizów i multimediów angażujących 
grupę. 

Uczniowie skanują kod QR, pod którym kryje się 
przygotowany wcześniej test lub quiz. Mogą rozwiązać go na 
smartfonie w trakcie zajęć.

Cyfrowa tablica, na której można tworzyć grupowe projekty. 
Uczestnicy współdzielący tablicę (padlet) tworzą wspólny 
projekt, zamieszczają na niej pliki wideo, dokumenty 
tekstowe, wpisy lub komentarze. Treści można edytować 
i komentować w czasie rzeczywistym.

Pozwala na działania związane z różnymi lokalizacjami. 
Dostarcza interaktywne mapy z punktami kontrolnymi, 
mogące zawierać multimedia, informacje, interaktywne 
wyzwania, pytania, umożliwia też wybór trasy itp. Może być 
wykorzystywany podczas zabawy w poszukiwanie skarbu, 
do zawodów sportowych, kampanii marketingowej czy na 
spacerze z przewodnikiem.

Łatwy i skuteczny sposób na dostarczenie grupie filmów 
wideo z Youtube czy Khan Academy, które urozmaicą zajęcia. 
Uczenie się nabiera życia dzięki dźwiękowym notatkom 
i pytaniom, a nauczyciel może łatwo śledzić postępy 
uczniów.

QUIZY NA ŻYWO – APLIKACJE DLA 
EDUKATORA

Aplikacje i gry mobilne, które urozmaicą zajęcia – inspirujące dla 
edukatora i przydatne w nauce.

https://itunes.apple.com/us/app/qr-code-reader-by-scan/id698925807
https://itunes.apple.com/us/app/plickers/id701184049?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/kahoot-play-create-quizzes/id1131203560?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/padlet/id834618886?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/actiontrack/id666273725?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/edpuzzle/id919598209?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plickers.client.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wallwisher.Padlet
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.taz.actiontrack.client&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edpuzzle.student
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QUIZY NA ŻYWO – APLIKACJE DLA 
EDUKATORA

Quizlet

Tinycards 
- Fun 
Flashcards

Samodzielne tworzenie zestawów i quizów do nauki 
i powtarzania materiału w formie interaktywnych fiszek. 
Syntezator mowy odczyta pojęcie lub definicję w jednym 
bądź w obu językach, których się uczysz. Można stworzyć 
listę trudnych pojęć i uczyć się ich w trybie losowego 
sprawdzania. Alternatywa: Kahoot!

Nowy zabawny sposób na przygotowywanie się do 
testów i zapamiętywanie słownictwa. Aplikacja zawiera 
fiszki do nauki słówek, a stworzona została przez zespół 
odpowiedzialny za Duolingo – najczęściej pobieraną aplikację 
edukacyjną na świecie.

fot. Kamila Szuba

https://itunes.apple.com/us/app/tinycards-fun-flashcards/id1109425556?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/quizlet-flashcards-study-tools/id546473125?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo.tinycards&rdid=com.duolingo.tinycards
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizlet.quizletandroid
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DIGITAL STORYTELLING NA TABLECIE

Aplikacje do tworzenia multimediów na smartfonie lub tablecie, 
umożliwiające rysowanie, edytowanie zdjęć, tworzenie grafik, 
GIF-ów, cinemagraphów, animacji poklatkowych oraz wspierające 
digital storytelling, czyli tworzenie cyfrowych opowieści.

Pixlr

Unfold 
- Create
Stories

Szkic

FilmoraGo

Toontastic 
3D

Motion Stills

Szybki, intuicyjny edytor zdjęć, który zawiera ponad 2 mln 
kombinacji darmowych efektów, nakładek i filtrów. 

Zestaw narzędzi dla tych, którzy chcą zacząć swoją przygodę 
z tworzeniem cyfrowych opowieści. Prosta i angażująca 
aplikacja pozwalająca na tworzenie opowieści z tekstem 
i grafiką. 

Przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą w zabawny, 
twórczy sposób rysować i edytować zdjęcia. Społeczność 
użytkowników aplikacji Szkic tworzy mnóstwo dzieł 
dostępnych dla wszystkich zainteresowanych.

Program do edycji wideo, intuicyjny, z szeroką gamą opcji. 
Można tworzyć filmy ze zdjęć lub plików wideo, nagrywać 
dźwięki, a muzykę wybrać z aplikacyjnej biblioteki.

Dzieci mogą dać upust swojej kreatywności i stworzyć 
własny film animowany w 3D. Aplikacja umożliwia rysowanie, 
zaprojektowanie własnego bohatera w 3D, a nawet 
podłożenie głosu. Dorośli mogą w niej stworzyć dowcipne 
wspomnienie z wakacji lub wesela.

Aplikacja opracowana przez Google Research, która 
umożliwia robienie krótkich filmów i przekształcanie 
ich w piękne cinemagraphy, czyli ożywione obrazy, 
lub panoramiczne zdjęcia przy użyciu zaawansowanej 
technologii stabilizacji i renderowania.

https://itunes.apple.com/us/app/sketch-club/id404414176?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/pixlr-photo-collages-effect/id526783584?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/unfold-create-stories/id1247275033?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/filmorago-video-editor-of-photo-movie-editing/id1019382747?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/toontastic-3d/id1145104532?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/motion-stills-gif-collage/id1086172168?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.sketch
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixlr.express
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moonlab.unfold
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wondershare.filmorago
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.toontastic
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.motionstills&hl=en
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GIF Maker

Marvel – 
Design and 
Build Apps

Zoetropic 
- Photo in 
motion

Instagram:
InstaStories

Stop Motion 
Studio

Jedna z wielu, ale jakże urocza aplikacja do tworzenia 
GIF-ów, czyli krótkich filmików lub animowanych obrazków. 
Alternatywa: Giphy Cam.

Pozwala tworzyć niesamowite interaktywne projekty 
i prototypy aplikacji. W trybie projektowania można 
projektować interfejsy. Posiada ponad 1 mln ikon, 
czcionek, zdjęć i awatarów.

Kolejna apka, która pozwala na zastosowanie efektów 
filmowych na zdjęciach i stworzenie ożywionych obrazów, 
czyli cinemagraphów. Za pomocą narzędzia do stabilizacji 
można określić, że dany punkt nie jest przesuwany, i uniknąć 
niepożądanych zniekształceń. 

Portal społecznościowy, który jest coraz szerzej 
wykorzystywany do tworzenia cyfrowych opowieści. 
Instagram Stories to zdjęcia, wideo, ale też GIF-y, naklejki 
i kolaże publikowane przez użytkowników, które pojawiają 
się chronologicznie i wyświetlają się przez 24 godziny od 
wrzucenia. 

Narzędzie, dzięki któremu można tworzyć animacje 
poklatkowe, czyli filmy z klatek będących zdjęciami.

DIGITAL STORYTELLING NA TABLECIE

HP Reveal Aplikacja zmienia sposób, w jaki wchodzimy w interakcję ze 
światem fizycznym. Służy do tworzenia własnej rozszerzonej 
rzeczywistości – AR. Dawniej: Aurasma.

https://itunes.apple.com/us/app/zoetropic-photo-in-motion/id1365268892?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/gif-maker-make-video-to-gifs/id1215606098?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/pop-prototyping-on-paper/id555647796?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/instagram/id389801252?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/hp-reveal/id432526396?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/stop-motion-studio/id441651297?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.zoetropic.free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kayak.studio.gifmaker
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marvelapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.motionstills&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.aurasma&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=pl
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Story Dice

ThingLink

Bardzo przydatne narzędzie do generowania fajnych 
historii i pomysłów. Wystarczy potrząsnąć tabletem, 
a kości opowieści rozsypią się, tworząc mozaikę obrazków. 
Aplikacja zawiera 40 kostek i 240 obrazów, co pozwala na 
niekończące się tworzenie historii.

Przekształca dowolny obraz w interaktywną grafikę. Można 
nagrać dźwięk, podlinkować film lub dowolną witrynę za 
pomocą jednego kliknięcia.

DIGITAL STORYTELLING NA TABLECIE

fot. Kamila Szuba

https://itunes.apple.com/us/app/thinglink/id647304300?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/story-dice-ideas-for-writers/id525351988?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thinglink.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zuidsoft.storystones
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PODZIĘKOWANIA

W imieniu całego zespołu FAM pragniemy podziękować naszym 
partnerom i patronom medialnym za udział w 3. Forum Aplikacji i Gier 
Mobilnych oraz za zaangażowanie w jego organizację. To wydarzenie 
tworzymy razem. To dzięki bliskiej współpracy z Państwem po raz 
kolejny udało się stworzyć tak ciekawe wydarzenie.

Cieszy nas, że z roku na rok 
FAM spotyka się z coraz 
większym zainteresowaniem 
środowiska skupionego 
wokół technologii mobilnych 
w kulturze i edukacji. Chcemy, 
by kolejne edycje FAM jeszcze 
precyzyjniej odpowiadały na 
potrzeby naszych odbiorców.

Szczególnie dziękujemy 
Przestrzeni from Facebook za 
gościnność, pomoc i wsparcie 
w każdym momencie naszej 
współpracy. Zespół, który 
prowadzi Karolina 
Kanar-Kossobudzka, cechują 
najwyższy profesjonalizm 
i niezwykła otwartość.

Dziękujemy także 
przedsiębiorstwu społecznemu 
Gerere – Fun for good, 
które promowało podczas 
FAM aplikację MegaMisja 
z Psotnikiem zrealizowaną we 
współpracy z Fundacją Orange.

Ważnym partnerem była 
firma MythicOwl, która 
zaprezentowała aplikację 
mobilną Parenting Hero. 
Aplikacja ta skierowana jest 
do rodziców i ma za zadanie 
ułatwić komunikację z dziećmi 
i pomóc budować z nimi trwałe 
relacje oparte na zrozumieniu 
i zaufaniu.
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PODZIĘKOWANIA

Muselfie, stronę Czas na app 
i inne interaktywne projekty
Pracowni Otwierania Kultury 
i Spółdzielni Otwartej Edukacji.

Zachęcamy Państwa do 
tego, abyście także zostali 
Państwo naszym partnerem 
i zaprezentowali swoją ofertę 
mieszkańcom Warszawy 
podczas kolejnej edycji FAM. To 
świetna okazja do rozpoczęcia 
współpracy z instytucjami 
kultury i organizacjami 
pozarządowymi, które – tak 
jak w latach ubiegłych – licznie 
nas odwiedzą. Już teraz można 
zgłaszać chęć udziału,
wysyłając mail na adres
fam@cultureshock.pl. 

Serdecznie zapraszamy!

Jesteśmy wdzięczni Kids do IT, 
którzy poprowadzili warsztaty 
dla młodzieży z tworzenia 
aplikacji mobilnych w systemie 
Android, a także Utilitia & 
Transition Technologies, którzy 
zaprezentowali demo gry 
EchoVis, w której skorzystano 
z techniki echolokowania.

Ciepło pozdrawiamy EVK IT 
Refurbishing & Remarketing, 
którzy zaprezentowali program
Euroschola.eu – mobilne 
i stacjonarne pracownie 
komputerowe, notebooki, 
komputery i tablety.

Nie mogło także zabraknąć 
naszego stałego partnera, czyli 
Centrum Cyfrowego, które tym
razem testowało nową aplikację 
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