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Jako zespół Cortland Edukacja prowadzimy szkolenia po-
magające w wyborze i wdrożeniu sprzętu Apple do nauki 
w szkołach. 
Podpowiadamy, jak wykorzystać rozwiązania Apple  
w 100%, polecając podręczniki, aplikacje i inne materiały.
Promujemy rozwiązania odpowiednie dla każdego.  
Osoby z niepełnosprawnościami korzystają z nich  
bez przeszkód, a my pomagamy się z nimi zaznajomić  
i nauczyć. 
Doradzamy, jak znaleźć fundusze na sfinansowanie roz-
wiązań Apple do Twojej szkoły, a także pomagamy je 
uzyskać. 
Prowadzimy szkolenia Swift Playground uczące progra-
mowania.
Rozwiązania, które przedstawiamy, szanują prywatność 
użytkowników i zapewniają bezpieczeństwo danych.

https://www.cortland.pl/edukacja/
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Nowoczesne, edukacyjne aplikacje dla iOS, 
iPadOS i macOS sprawiają, że superkompute-
ry są na wyciągnięcie ręki. 
Dzięki nim, jako nauczyciel, możesz przygoto-
wać inspirujące i angażujące lekcje dla uczniów 
w każdym wieku, będących na każdym pozio-
mie edukacji – od szkół podstawowych, po 
uczelnie wyższe. Aplikacje te pozwalają two-
rzyć interaktywne testy i quizy z wynikami do-
stępnymi natychmiast. 
Uczniowe polubią pracę w tych aplikacjach, 
również dlatego, że jest to część ich natural-
nego środowiska komunikacji i rozrywki.
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NA DOBRY POCZĄTEK
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Efektowne prezentacje z kinowymi efektami są na 
wyciągnięcie ręki z aplikacją Keynote. Z palety mo-
tywów wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada  
i wprowadź własne teksty z grafikami. Na slajdach ła-
two umieścisz tabele, wykresy, kształty, zdjęcia i filmy, 
a całość ożywisz dzięki kinowym animacjom i przej-
ściom, które wyglądają tak, jakby zostały stworzone 
przez Twój osobisty zespół efektów specjalnych.

Dzięki wbudowanej technologii iCloud, Twoje pre-
zentacje są zawsze aktualne na wszystkich Twoich 
urządzeniach i możesz pracować nad nimi w tym sa-
mym czasie, co Twój zespół.

iMovie pozwala montować zwiastuny i filmy  
w hollywoodzkim stylu w rozdzielczości do 4K.  
W aplikacji stworzysz własną bibliotekę wideo, 
udostępnisz ulubione momenty i edytujesz filmy 
na dowolnym urządzeniu marki Apple.

NA DOBRY POCZATEK

Keynote

iMovie

Aplikacja dostępna na: iOS, iPadOS i macOS

Aplikacja dostępna na: iOS, iPadOS i macOS

https://www.cortland.pl/edukacja/
https://apps.apple.com/pl/app/keynote/id361285480?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/imovie/id377298193?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/keynote/id361285480?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/imovie/id377298193?itsct=apps_box_link&itscg=30200
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NA DOBRY POCZATEK

Ta stworzona w 2011 roku aplikacja do edukacji  
w grupie stała się jednym z kluczowych narzę-
dzi do nauczania zdalnego w 2020 roku na całym 
świecie. Interaktywna tablica Explain Everything  
Whiteboard to coś więcej niż lekcje matematyki, 
wywiadówki, a nawet zajęcia wychowania fizyczne-
go, to przede wszystkim poczucie bliskości. Dzięki 
niej nauczyciele mogą dzielić się rysunkami, teksta-
mi, zdjęciami oraz filmami w czasie rzeczywistym.  
Z Explain Everything podpiszesz elementy na mapie 
świata, odtworzysz nagranie z głosem wieloryba, 
pokażesz film z lądowania na Księżycu, rozrysujesz 
etapy fotosyntezy i od ręki zapiszesz wszystkie po-
mysły, które wpadną do głowy Twoim uczniom.

Explain
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

Zakres rozmiarów we wszechświecie, od najmniej-
szych cząstek po epickie galaktyki — zabierzemy cię 
w podróż po rozmiarach, które pozwolą ci odkryć to 
wszystko jednym ruchem. Jak gigantyczna jest plane-
ta w porównaniu z człowiekiem? Jak  mały jest atom? 
Nie możesz w pełni pojąć wielkości rzeczy, po prostu 
o nich czytając. Aplikacja ta pozwala ci zrozumieć ich 
prawdziwą miarę używając odpowiednich porównań 
skali. Przesuwając możesz powiększać i pomniejszać 
całą drogę, zaczynając od świata podstawowych czą-
stek, a kończąc na największych gwiazdach znajdują-
cych się na krawędzi wszechświata.

Wszechświat w pigułce
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

https://www.cortland.pl/edukacja/
https://apps.apple.com/pl/app/whiteboard-explain-everything/id1020339980?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/whiteboard-explain-everything/id1020339980?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/universe-in-a-nutshell/id1526364758?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/universe-in-a-nutshell/id1526364758?itsct=apps_box_link&itscg=30200
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9

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Czy na ekranie iPada zmieści się cały świat?  
Z niezwykłą aplikacją Barefoot World Atlas tak i to  
w sposób zapierający dech w piersiach! Lataj po 
interaktywnej kuli ziemskiej 3D i odkrywaj cuda 
naszej planety. Klikaj na kontynenty, poznawaj po-
szczególne kraje, zamieszkujące je zwierzęta i naj-
wspanialsze budowle. Godzinami serfuj po globie, 
odkrywając nieznane i sprawdzając swoją wiedzę  
w geograficznych, interaktywnych quizach.

Barefoot World Atlas
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

ClassDojo łączy nauczycieli, uczniów i rodziców, aby 
stworzyć niesamowitą społeczność klasową. Za po-
mocą aplikacji nauczyciele mogą zachęcać uczniów 
do zdobywania nowych umiejętności i pracy nad 
wartościami - bycia zaangażowanym, pomagania 
innym. Uczniowie mogą prezentować i dzielić się 
swoją wiedzą, dodając zdjęcia i filmiki do swoich 
portfolio.

ClassDoJo
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

https://www.cortland.pl/edukacja/
https://apps.apple.com/pl/app/barefoot-world-atlas/id489221652?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/barefoot-world-atlas/id489221652?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/classdojo/id552602056?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/classdojo/id552602056?itsct=apps_box_link&itscg=30200
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BIOLOGIA

Co jedzą, jak biegają, latają, rosną i co czują ssaki? 
Baw się i zajrzyj do wnętrza tygrysa, nietoperza, czy 
słonia. Poznaj anatomię każdego zwierzęcia – kości, 
futro, wąsy i nie tylko! Aplikacja pozwala dzieciom 
interaktywnie odkrywać niesamowite i niewidzialne 
cuda świata zwierząt.

Ssaki
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

Wypróbuj bezpłatnie wielokrotnie nagradzaną apli-
kację The Human Body (pełna wersja aplikacji na 
1. miejscu list przebojów edukacyjnych App Store  
w 143 krajach). Dowiedz się, z czego jesteśmy stwo-
rzeni. Usłysz, jak bije serce, przekonaj się, jak oddy-
chają płuca. Zaprojektowana dla ciekawych świata 
dzieci w każdym wieku – do zabawy i nauki.

Ciało Człowieka
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

https://www.cortland.pl/edukacja/
https://apps.apple.com/us/app/apple-store/id1193715162
https://apps.apple.com/us/app/apple-store/id1193715162
https://apps.apple.com/us/app/apple-store/id682046579
https://apps.apple.com/us/app/apple-store/id682046579
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BIOLOGIA

A gdyby tak móc zmniejszyć się do rozmiaru bak-
terii i przeżyć wspaniałą podróż do wnętrza rośli-
ny? Albo zasadzić ją w swoim pokoju pod łóżkiem 
i obserwować przez ekran iPada lub iPhone’a, jak 
rośnie od małego nasionka do kwitnącego okazu? 
Twoje dziecko z łatwością i precyzją pozna anatomię  
i morfologię wszystkich części rośliny dzięki aplikacji 
Plantale AR, czyli rozszerzonej rzeczywistości, która 
pozwala inspirująco łączyć świat rzeczywisty z wir-
tualnym.

Plantale AR
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

Często nie zauważamy roślin, póki nie rozkwitną 
lub nie dadzą owoców, jednak aby do tego doszło, 
musi wydarzyć się mnóstwo fascynujących rzeczy. 
Namoo to aplikacja dla miłośników botaniki, która 
w atrakcyjny wizualnie sposób przedstawia cały cykl 
życia roślin przy użyciu szczegółowych modeli 3D, 
animowanych wykresów i podziału treści na 4 ka-
tegorie: korzenie, pień, anatomia liści oraz kwiatów  
i owoców. W aplikacji znajdziesz też kilka zaskakują-
cych funkcji AR, np. możliwość obserwacji wzrostu 
pnia drzewa w czasie rzeczywistym.

Namoo
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

https://www.cortland.pl/edukacja/
https://apps.apple.com/pl/app/plantale/id1389698721?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/plantale/id1389698721?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/namoo/id1097011778?ign-itscg=30200&ign-itsct=apps_box_link
https://apps.apple.com/pl/app/namoo/id1097011778?ign-itscg=30200&ign-itsct=apps_box_link
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Który chłopiec czy dziewczynka nie są zafascynowa-
ni zwierzętami? Ciesz się i ucz, odkrywając siedem 
kręgowców z amazońskiego lasu deszczowego oraz 
ich układy - krążenia, nerwowy, trawienny, kostny, 
rozrodczy - oraz najbardziej niesamowite zdolności.

Graj i odkrywaj papugi ara, węgorze elektryczne, 
trujące dwubarwne żaby, czepiaki, anakondę, różo-
wego delfina rzecznego i jaguara dzięki tej eduka-
cyjnej i zabawnej aplikacji, idealnej dla najbardziej 
ciekawskich użytkowników.

Jak żyją zwierzeta?
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

BIOLOGIA

Odkrywaj sekrety zielonego królestwa! Dzięki apli-
kacja Plants od Tinybop poznasz nowe rośliny i na-
uczysz się ich nazw. Odkryjesz różne ekosystemy - 
tundra, pustynia, sawanna, las. Plants zaprezentuje 
ci cykl życia roślin o grzybów. Poznasz również sys-
temy korzeniowe roślin oraz kryjówki zwierząt znaj-
dujące się w głębi ziemi.

Rośliny / Plants
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

https://www.cortland.pl/edukacja/
https://apps.apple.com/pl/app/how-do-animals-work/id1515701064?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/how-do-animals-work/id1515701064?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/us/app/apple-store/id872615882
https://apps.apple.com/us/app/apple-store/id872615882
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BIOLOGIA

Rafa koralowa jest na dziesiątym miejscu, w nagra-
dzanej Bibliotece Odkrywców Tinybop, serii apli-
kacji zaprojektowanych w celu pokazania dzieciom 
wielkich idei. Inne aplikacje Biblioteki Eksploratora 
to: Ciało ludzkie, Rośliny, Proste maszyny, Ziemia, 
Pogoda, Domy, Drapacze chmur, Kosmos i Ssaki.

Rafa koralowa
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

https://www.cortland.pl/edukacja/
https://apps.apple.com/us/app/apple-store/id1331577768
https://apps.apple.com/us/app/apple-store/id1331577768
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MATEMATYKA

Aplikacja edukacyjna, która za pomocą praktycznych 
i wizualnych ćwiczeń z algebry daje świeże spojrze-
nie na matematykę. Dzieci uczą się rozwiązywania 
równań algebraicznych, uzyskując dodatkową po-
moc w nauce w nowoczesnej, interaktywnej formie.

Algebra Touch
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

Intuicyjna gra, która potajemnie uczy algebry dzie-
ci już od 5. roku życia. Za pomocą specjalnych kart 
gracze próbują wyodrębnić DragonBox po jednej 
stronie planszy, przy okazji ucząc się wyodrębnie-
nia X po jednej stronie równania liniowego. Twórcą 
DragonBox jest Jean-Baptiste Huynh, nauczyciel 
matematyki, który stworzył niesamowite środowi-
sko uczenia się matematyki przez ludzi w każdym 
wieku.

Dragon Box
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

https://www.cortland.pl/edukacja/
https://apps.apple.com/us/app/apple-store/id1331577768
https://apps.apple.com/pl/app/algebra-touch-all-ages/id1512834904?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/login-access-db-algebra-5/id1474241869?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/login-access-db-algebra-5/id1474241869?itsct=apps_box_link&itscg=30200
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Dla zwykłego kalkulatora 437 × 5 to bułka z ma-
słem. Ale już z działaniem 3X + 5 nie każdy sobie 
poradzi tak jak Microsoft Math Solver. Aplikacja 
wykorzystuje sztuczną inteligencję do rozwiązywa-
nia prostych i złożonych zadań matematycznych, 
a co najważniejsze – pokazuje kroki konieczne do 
ich zrozumienia. To proste! Wprowadź równanie lub 
zrób zdjęcie, a aplikacja zrobi swoje.

MS Math Kalkulator
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

MATEMATYKA

Dynamiczna matematyka dla każdego! Rozwiązuj 
zadania matematyczne, funkcje wykresów, twórz 
konstrukcje geometryczne, wykonuj statystyki i ob-
liczenia, zapisuj i udostępniaj swoje wyniki z aplika-
cjami GeoGebra. Miliony uczniów i nauczycieli na 
całym świecie używają tych narzędzi do uczenia się 
i nauczania matematyki i przedmiotów ścisłych. Do-
łącz do nas!

Geogebra
Aplikacja dostępna na: iPadOS

https://www.cortland.pl/edukacja/
https://apps.apple.com/pl/app/microsoft-maths-solver-hw-app/id1483962204?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/microsoft-maths-solver-hw-app/id1483962204?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/geogebra-calculator-suite/id1504416652?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/geogebra-calculator-suite/id1504416652?itsct=apps_box_link&itscg=30200
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MATEMATYKA

Apple sprytnie wykorzystuje najnowsze technologie 
mobilne dostępne na rynku, by pomóc nauczycie-
lom i rodzicom przedstawić trudne do zobrazowania 
zagadnienia. Aplikacja pomaga uczniów zrozumieć 
fascynujący świat ostrosłupów, graniastosłupów  
i brył obrotowych oraz zapoznać ich z większą ilo-
ścią materiału w trakcie jednej lekcji. Shapes 3D 
przeszła pozytywnie weryfikację przez naukowców 
Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Shapes
Aplikacja dostępna na: iPadOS

https://www.cortland.pl/edukacja/
https://apps.apple.com/pl/app/shapes-3d-geometry-learning/id501650786?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/shapes-3d-geometry-learning/id501650786?itsct=apps_box_link&itscg=30200
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To wymarzone wirtualne laboratorium chemiczne 
ze specjalistyczną aparaturą, odczynnikami i che-
mikaliami, których nie trzeba sprzątać. Wystarczy 
aplikacja Chemist, by w domowym zaciszu zmienić 
się w naukowca podgrzewającego chemikalia pal-
nikiem Bunsena i świetnie są przy tym bawić. Apli-
kacja oblicza wszystkie dane chemiczne w naczyniu 
w czasie rzeczywistym, dlatego z bliska możesz się 
przekonać, co dzieje się w zlewce wizualnie i w do-
kładnych liczbach.

Chemist by THIX
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

CHEMIA

Z tą aplikacją nauka tablicy Mendelejewa może 
być fascynującą przygodą. Elements pozwala do-
świadczyć piękna i fascynacji budulcem naszego 
wszechświata w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie 
widziało Twoje dziecko. Wystarczy, że dotknie ono 
symbolu w układzie okresowym, a zobaczy element 
3D z obracającą się próbką. Aby przeczytać infor-
macje o złocie, wystarczy, że użytkownik dotknie 
samorodka, a dowie się o wiele więcej niż pokazuje 
układ okresowy pierwiastków.

Elements
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

https://www.cortland.pl/edukacja/
https://apps.apple.com/pl/app/chemist-by-thix/id440666387?l=pl
https://apps.apple.com/pl/app/chemist-by-thix/id440666387?l=pl
https://apps.apple.com/pl/app/the-elements-by-theodore-gray/id364147847?l=pl
https://apps.apple.com/pl/app/the-elements-by-theodore-gray/id364147847?l=pl
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Czy wiesz, że Wenus obraca się w kierunku odwrot-
nym do wszystkich pozostałych planet, a na Uranie 
przez 42 lata panuje ciemność? Dzięki nagradzanej 
aplikacji edukacyjnej Astro Cat’s Solar System dzieci 
poznają tajemnice Układu Słonecznego, wysyłając 
na orbitę animowanego kota astronautę. Zachwy-
cająca grafika, nawigowanie za pomocą gestów  
i podróżowanie po przestworzach statkiem ko-
smicznym sprawia dzieciom mnóstwo frajdy.

Astro Cat
Aplikacja dostępna na: iOS, iPadOS i Apple TV

FIZYKA

Dołącz do społeczności nauczycieli tworzą-
cych inspirujące doświadczenia edukacyjne wraz  
z  Playgrounds Phisics. To idealna aplikacja, bę-
dąca wprowadzeniem do przedmiotów ścisłych  
w szkole podstawowej i liceum. Jest dostosowa-
na do standardów naukowych nowej generacji 
(NGSS). A w praktyce? Pozwól uczniom zbadać 
fizykę w ich własnych ruchach, nagrywać wideo, 
tworzyć wirtualną ścieżkę ruchu i odkrywać dzia-
łające siły i energię.

Playgrounds Physics
Aplikacja dostępna na: iPadOS

https://www.cortland.pl/edukacja/
https://apps.apple.com/pl/app/astro-cats-solar-system/id994133779?l=pl
https://apps.apple.com/pl/app/astro-cats-solar-system/id994133779?l=pl
https://apps.apple.com/pl/app/playground-physics/id947124790?l=pl
https://apps.apple.com/pl/app/playground-physics/id947124790?l=pl
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FIZYKA

Dlaczego kostki lodu zmieniają się w bulgoczącą 
wodę? Jak z ziarna kukurydzy powstaje pyszny po-
pcorn? Na te pytania możecie odpowiedzieć wspól-
nie z dziećmi w swoim kuchennym laboratorium za 
pomocą aplikacji Stany Skupienia Materii. Jej celem 
jest nauczenie dzieci podstaw fizyki za pomocą eks-
perymentów ze złotymi monetami, z purpurowymi 
miksturami czy helem. Dzięki Stanom Skupienia Ma-
terii fizyka może być doskonałą zabawą!

Stany Skupienia
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

Podróżuj w kosmos i odwiedź maleńkiego Merkure-
go, zaciekłą Wenus, przyjazną Ziemię, zakurzonego 
Marsa, burzliwego Jowisza, eleganckiego Saturna, 
mglistego Urana i tajemniczego Neptuna. Idealny 
dla przyszłych astronomów na całym świecie.

Kosmos
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

https://www.cortland.pl/edukacja/
https://apps.apple.com/us/app/apple-store/id1451999149
https://apps.apple.com/us/app/apple-store/id1451999149
https://apps.apple.com/us/app/apple-store/id1126517945
https://apps.apple.com/us/app/apple-store/id1126517945
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FIZYKA

Eksperymentuj z dźwigniami, kołami pasowymi, na-
chylonymi płaszczyznami, dźwigniami, klinami, koła-
mi i osiami oraz śrubami. Odkryj, jak działają i zbadaj 
stojące za nimi niewidzialne siły aplikacji typu sand-
box. Zniszcz zamek, twórz muzykę, wysyłaj satelity 
na orbitę i nie tylko!

Proste maszyny
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

ło

Marzyłeś o wejściu na tęczę? Co powiesz na zbiera-
nie kolorów w swoim pokoju lub patrzenie oczami 
pszczoły? Poznaj magię światła i koloru, ucząc się na 
styku fizyki i sztuki.

Światło i kolor
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

https://www.cortland.pl/edukacja/
https://apps.apple.com/us/app/apple-store/id936966570
https://apps.apple.com/us/app/apple-store/id936966570
https://apps.apple.com/us/app/apple-store/id1553926187
https://apps.apple.com/us/app/apple-store/id1553926187
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MUZYKA I FILM
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SZTUKA

Nawet jeśli nigdy nie brałeś lekcji muzyki, wiesz 
już, jak grać na instrumencie, którym jest Twój głos. 
Potrafisz go modulować, zmieniać jego brzmienie  
i głośność. Za pomocą aplikacji GarageBand możesz 
nagrać swój głos, dodać efekty dźwiękowe, muzy-
kę. W ten sposób możesz stworzyć podcast, nagrać 
wywiad do projektu klasowego i podzielić się swoją 
historią ze światem.

Garage Band
Aplikacja dostępna na: iOS, iPadOS i macOS

Pierwsze wideoklipy pojawiły się w latach 80-tych  
i od razu świat je pokochał. Twoi uczniowie nie znają 
kultowych teledysków z tamtej epoki? Pokaż im klip 
„Take on me” zespołu A-ha z miliardem wyświetleń 
na YouTube, a następnie zaproś do wspólnej zabawy 
w tworzenie własnych klipów wideo z muzyką, ani-
macjami, emoji czy naklejkami. Dziś każdy może być 
kreatywnym reżyserem z darmową i łatwą w obsłu-
dze aplikacją Clips.

Clips
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

https://www.cortland.pl/edukacja/
https://apps.apple.com/pl/app/garageband/id408709785?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/garageband/id408709785?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/clips/id1212699939?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/clips/id1212699939?itsct=apps_box_link&itscg=30200
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PLASTYKA
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PLASTYKA

Szkoła Szkiców to aplikacja do rysowania przezna-
czona dla młodszych odbiorców, ze specjalnie za-
projektowanym interfejsem. Dzięki niej mały artysta 
może tworzyć realistyczne szkice i obrazy na iPadzie 
w podróży.

Sketch School
Aplikacja dostępna na: iPadOS

https://www.cortland.pl/edukacja/
https://apps.apple.com/pl/app/tayasui-sketches-school/id1354087061?l=pl
https://apps.apple.com/pl/app/tayasui-sketches-school/id1354087061?l=pl
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JĘZYK POLSKI
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Edytor tekstu Pages na Macu umożliwia tworzenie 
dokumentów – raportów, cyfrowych książek, listów 
motywacyjnych czy plakatów przy użyciu gotowych 
szablonów zaprojektowanych przez Apple lub w pu-
stym dokumencie. W łatwy sposób dodasz do doku-
mentu grafiki, filmy, dźwięki, wykresy, wprowadzisz 
komentarze i skorzystasz z funkcji śledzenia zmian. 
Wbudowana technologia iCloud umożliwia ci stały 
dostęp do aktualnych dokumentów na wszystkich 
twoich urządzeniach Apple.

Pages
Aplikacja dostępna na: iOS, iPadOS i macOS

JĘZYKI POLSKI

Jak łatwo zdać maturę z polskiego? Lekturowo ci  
w tym pomoże! Streszczenia lektur, opisy bohate-
rów, plany wydarzeń, opracowania epok literac-
kich, opracowania motywów literackich - teraz 
masz to wszystko na wyciągnięcie ręki! Bez żmud-
nego ładowania!

Lekturowo
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

https://www.cortland.pl/edukacja/
https://apps.apple.com/pl/app/pages/id361309726?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/pages/id361309726?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/lekturowo/id1497140338?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/lekturowo/id1497140338?itsct=apps_box_link&itscg=30200
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JĘZYK OBCY
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W nauce języka obcego nie ma czegoś takiego, jak 
natychmiastowe efekty. Ten proces wymaga czasu, 
poświęcenia i dyscypliny, której uczy gra Duolingo. 
Dzięki niej podczas kilkuminutowej lekcji dzieci ćwi-
czą czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie w formie 
zabawy jednego z ponad 30 dostępnych języków. 
Duolingo pomaga wyrobić codzienny nawyk nauki 
za pomocą grywalizacji – zbierania punktów, koron, 
klejnotów i ciągłego poprawiania swojego wyniku.

Duolingo
Aplikacja dostępna na: iOS, iPadOS

40 tys. e-booków, audiobooków, filmów edukacyj-
nych i quizów dla dzieci w wieku do 12 lat to zbiory 
cyfrowej biblioteki, w której najmłodsi mogą odkry-
wać swoje zainteresowania i uczyć się. Po miesięcz-
nym bezpłatnym okresie próbnym Epic kosztuje 
7,99 USD miesięcznie. Istnieją 2 wersje aplikacji: 
Epicka dla domu i Epicka dla edukatorów – nauczy-
cieli szkół podstawowych i bibliotekarzy szkolnych.

Epic!
Aplikacja dostępna na: iOS, iPadOS i AppleTV

JĘZYK OBCY

https://www.cortland.pl/edukacja/
https://apps.apple.com/pl/app/duolingo-language-lessons/id570060128?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/duolingo-language-lessons/id570060128?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/epic-kids-books-reading/id719219382?l=pl
https://apps.apple.com/pl/app/epic-kids-books-reading/id719219382?l=pl
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GEOGRAFIA
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Ziemia to interaktywny model, który pozwala dzie-
ciom studiować geologię i ekologię. Dzieci odkry-
wają i bawią się siłami geologicznymi, które zmie-
niają Ziemię — nad i pod powierzchnią, w ciągu kilku 
minut oraz przez miliony lat. Dzieci mogą również 
uczyć się o ochronie przyrody, testując źródła czy-
stej energii, sprzątając plaże i chroniąc lasy.

Ziemia
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

Zanurz się w chmurę i zobacz, z czego jest zrobiona. 
Spraw, że będzie padać deszcz, śnieg lub zacznie się 
burza z piorunami. Zawiruj tornadem lub huraga-
nem. Baw się słońcem, powietrzem, wodą, tempe-
raturą, wiatrem i opadami. Odkryj znaki, które mó-
wią ci, jak będzie dzisiaj na zewnątrz.

Pogoda
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

GEOGRAFIA

https://www.cortland.pl/edukacja/
https://apps.apple.com/us/app/apple-store/id1001247878
https://apps.apple.com/us/app/apple-store/id1001247878
https://apps.apple.com/us/app/apple-store/id1076985045
https://apps.apple.com/us/app/apple-store/id1076985045
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INFORMATYKA
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INFORMATYKA

Swift Playgrounds to bezpłatna aplikacja, z którą 
nauka języka Swift staje się interaktywną zabawą. 
Obejmuje wbudowaną bibliotekę lekcji, a także 
dodatkowe wyzwania przygotowane przez najlep-
szych deweloperów i wydawców.

Swift Playgrounds
Aplikacja dostępna na: macOS i iPadOS

Łącząc ze sobą graficzne bloki programistyczne, 
dzieci mogą sprawiać, że postacie poruszają się, ska-
czą, tańczą i śpiewają. W ten sposób dzieci uczą się 
rozwiązywać problemy, projektować i twórczo wy-
rażać siebie za pomocą komputera. Używają rów-
nież matematyki i jej języka w znaczącym i motywu-
jącym kontekście, wspierając rozwój umiejętności 
liczenia i czytania już we wczesnym dzieciństwie. 
Dzięki ScratchJr dzieci nie tylko uczą się kodować 
ale kodują, aby się uczyć.

ScratchJr
Aplikacja dostępna na: iPadOS

https://www.cortland.pl/edukacja/
https://www.apple.com/swift/playgrounds/
https://www.apple.com/swift/playgrounds/
https://apps.apple.com/pl/app/scratchjr/id895485086?ign-itscg=30200&ign-itsct=apps_box_link
https://apps.apple.com/pl/app/scratchjr/id895485086?ign-itscg=30200&ign-itsct=apps_box_link
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ROZSZERZONA RZECZYWSTOŚĆ
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ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ

Twórz i udostępniaj wspaniałe prezentacje w roz-
szerzonej rzeczywistości w kilka minut! JigSpace  
w niczym nie przypomina skomplikowanego opro-
gramowania 3D, do którego prawdopodobnie jesteś 
przyzwyczajony i jest jedyną aplikacją AR, która po-
zwala tworzyć i udostępniać prezentacje 3D bezpo-
średnio z Twojego urządzenia.

JigSpace
Aplikacja dostępna na: iOS, iPadOS

Mur berliński podzielił miasto na dziesięciolecia  
i upadł 30 lat temu. Jego fragmenty ledwo przetrwały 
jako pomnik.
MauAR nie chce, aby ten fragment historii Berlina zo-
stał zapomniany, czyniąc ten podział bardziej nama-
calnym. Rozszerzona Rzeczywistość (AR) umożliwia 
cofnięcie się w czasie. Spójrz przez aparat swojego 
telefonu i zobacz Mur Berliński i jego historię.

MauAR
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

https://www.cortland.pl/edukacja/
https://apps.apple.com/pl/app/jigspace/id1111193492?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/jigspace/id1111193492?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/mauar-berlin-wall/id1439084007?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/mauar-berlin-wall/id1439084007?itsct=apps_box_link&itscg=30200
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APLIKACJE NASZYCH SZKÓŁ
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APLIKACJE NASZYCH SZKÓŁ

Graj we wciągające quizy (kahooty) w szkole,  
w domu i w pracy. Twórz własne gry i naucz się cze-
goś nowego! Kahoot! to nowoczesny sposób nauki 
dla uczniów, nauczycieli, biurowych superbohate-
rów, fanów ciekawostek i miłośników ciągłego roz-
woju.

Kahoot!
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

SeeSaw to najlepsza platforma umożliwiająca 
uczniom zademonstrowanie i dzielenie się swo-
ją wiedzą. Uczniowie używają potężnych narzędzi  
w aplikacji SeeSaw do tworzenia, refleksji i demon-
strowania nauki. Kiedy uczniowie dzielą się swoją 
wiedzą w swoim portfolio SeeSaw, nauczyciele i ro-
dziny uzyskują wgląd w to, co młodzież wie i mogą 
lepiej wspierać ich rozwój przez cały rok szkolny. 
Nauczyciele podkreślają, że uczniowie korzystający z 
SeeSaw czują się wzmocnieni, zmotywowani i dumni 
oraz są znacznie bardziej zaangażowani.

SeeSaw Class
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

https://www.cortland.pl/edukacja/
https://apps.apple.com/pl/app/kahoot-play-create-quizzes/id1131203560?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/kahoot-play-create-quizzes/id1131203560?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/seesaw-class/id930565184?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/seesaw-class/id930565184?itsct=apps_box_link&itscg=30200
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Classroom to bezpłatna usługa dla szkół, organi-
zacji non-profit i każdego, kto ma osobiste konto 
Google. Classroom ułatwia uczniom i instrukto-
rom łączenie się — w szkole i poza nią. Classro-
om oszczędza czas i papier oraz ułatwia tworze-
nie zajęć, przydzielanie zadań, komunikowanie się  
i utrzymywanie porządku.

Google Classroom
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

Bezpiecznie łącz się, współpracuj i świętuj z dowol-
nego miejsca. Dzięki Google Meet każdy może bez-
piecznie zorganizować wysokiej jakości spotkania 
wideo do 250 osób oraz dołączać do nich.

Google Meet
Aplikacja dostępna na: iOS i iPadOS

APLIKACJE NASZYCH SZKÓŁ

https://www.cortland.pl/edukacja/
https://apps.apple.com/pl/app/google-classroom/id924620788?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/google-classroom/id924620788?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/google-meet/id1013231476?itsct=apps_box_link&itscg=30200
https://apps.apple.com/pl/app/google-meet/id1013231476?itsct=apps_box_link&itscg=30200


W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą.

Kontakt z działem edukacji:

edukacja@cortland.pl
+48 22 257 07 08

mailto:edukacja%40cortland.pl?subject=

