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Rodzimy się z kreatywnością, umiejętnością, 
która napędza naukę, inspiruje do wyrażania 
siebie i prowadzi do innowacji.
W coraz bardziej cyfrowym świecie 
kreatywność i krytyczne myślenie to 
kluczowe kompetencje przygotowujące  
do rozwoju i kształtowania jutra.
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ODKRYJ DUSZĘ ARTYSTY. 
Z urządzeniem iPad i Apple Pencil w zestawie dzieci 
mogą swobodnie wyrażać siebie i rozwijać artystyczną 
duszę. Apple Pencil to zarówno pędzel, jak i długopis. 
Może służyć do tworzenia unikalnych ilustracji  
i ożywiać notatki dzięki odręcznym komentarzom  
i szkicom. 

UWOLNIJ  
KREATYWNY POTENCJAŁ. 
Z czasem kreatywność odchodzi na dalszy plan. iPad 
tak jest zaprojektowany, by znów rozpalić w nas tę 
umiejętność.  Moc i wielofunkcyjność iPada daje 
dziecku wolność w eksplorowaniu i wyrażaniu nowych 
pomysłów gdziekolwiek i kiedykolwiek poczuje wenę. 

NOTUJ I RYSUJ NA 
WYCIĄGNIĘCIE RĘKI. 
iPad jest zawsze gotów, by uchwycić najlepsze 
pomysły małego twórcy. Apple Pencil jest idealny  
do robienia notatek, szkicowania lub zaznaczania treści 
w dokumencie.* Rysuj, szkicuj, rób notatki lub użyj 
Scribble, aby zmienić pismo ręczne w tekst. 
* Apple Pencil jest sprzedawany oddzielnie



iPad do nauki | Przewodnik dla rodziców4

BUDUJ PEWNOŚĆ SIEBIE.
iPad pomaga wzmacniać dziecięcą 
kreatywność, pomysłowość oraz zdolność 
komunikowania się. To buduje pewność siebie. 
Z pomocą aplikacji Clips Twoje dziecko może 
opowiadać takie historie, jak ta o Koperniku, 
który zatrzymał Słońce i ruszył Ziemię.
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POŁĄCZ SIĘ ZE ŚWIATEM, UŻYWAJĄC 
ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI.  
Rozszerzona rzeczywistość (ang. AUGMENTED REALITY, w skrócie 
AR) na urządzeniu iPad może zmienić to, w jaki sposób najmłodsi uczą 
się i poznają świat wokół siebie. Mogą badać przestrzeń kosmiczną, 
podglądać cuda świata, bez końca oglądać dzieła sztuki i historyczne 
artefakty z muzeów narodowych, zgromadzonych na świecie. 

ZACZNIJ KODOWAĆ  
ZE SWIFT PLAYGROUNDS. 
Gdy dzieci uczą się kodować, znacznie poprawiają zdolność logicznego 
myślenia i uczą się nowych sposobów wcielania pomysłów w życie. 
Poprzez świat interaktywnych łamigłówek i zabawnych postaci Swift 
Playgrounds sprawia, że kodowanie jest proste i przyjemne.
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POWODY,  
DLA KTÓRYCH WARTO  
KUPIĆ IPADA.
Dzięki niesamowitym aplikacjom i zaawansowanym, 
wbudowanym technologiom, iPad daje najmłodszym 
możliwość tworzenia wszystkiego, co tylko wymyślą. 
Jest to jednak tak intuicyjne, że mogąod razu 
zrealizować swoje pomysły.
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ŁATWY W UŻYCIU.
Od chwili, gdy dzieci sięgną po iPada, 
są gotowe do działania, dotykając, 
przesuwając, przeciągając i klikając. 
Multi-Touch to wciągająca i responsywna 
funkcja, która w pełni angażuje małych 
użytkowników we wszystkie style uczenia. 

PRZENOŚNY I TRWAŁY. 
iPad jest niesamowicie cienki. 
Dzięki temu jest wystarczająco 
lekki, by zabierać go swobodnie 
do szkoły lub mieć przy sobie 
w każdej innej sytuacji, na 
wycieczkach, wakacjach.  
Jest wytrzymały, przenośny,  
a jego aluminiowa konstrukcja 
sprawia, że nauka staje się 
łatwiejsza niezależnie od miejsca, 
w którym się znajdujesz.

POTĘŻNY I PRODUKTYWNY. 
Podczas nauki nie zawsze korzystamy 
tylko z jednej aplikacji. iPad sprawia,  
że wielozadaniowość staje się łatwa  
i intuicyjna. Najmłodsi mogą używać Slide 
Over lub Split View do pracy na wielu 
aplikacjach jednocześnie, a nawet za 
pomocą dotyku lub gładzika przeciągać 
między nimi zawartość ekranu.

KOMPATYBILNOŚĆ.
Urządzenie zaspokaja różne 
potrzeby dzieci zarówno w klasie, 
jak i poza nią. Użytkownicy mogą 
bezproblemowo korzystać  
z aplikacji i usług w zgodzie  
z systemami szkolnymi, w tym 
Google, Microsoft Office 365, 
e-podręczniki, standardowe 
strony testowe.

DZIAŁA Z NAJLEPSZYMI APLIKACJAMI.
Eksploruj i wyrażaj pomysły na tysiące 
sposobów dzięki wbudowanym 
aplikacjom Apple. Pages, Numbers 
i Keynote to najlepsze aplikacje do 
tworzenia dokumentów, arkuszy 
kalkulacyjnych, prezentacji i innych 
niesamowitych prac. App Store oferuje 
szeroką gamę aplikacji edukacyjnych 
dostosowanych do wieku, które pomogą 
Twojemu dziecku być kreatywnym, 
skutecznym i współpracować z innymi.
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FUNKCJE DODATKOWE. 
Chip A13 Bionic. iPad jest szybki jak błyskawica prawie 
w każdym zadaniu, a jednocześnie energooszczędny 
przez cały dzień pracy baterii.* 

Wyświetlacz Retina o wysokiej rozdzielczości z True 
Tone. Dostosuj temperaturę barwową otoczenia do 
nauki, aby małemu użytkownikowi było przyjemniej 
patrzeć w ekran przy każdym rodzaju oświetlenia. 

Przedni aparat 12 MP Ultra Wide z Center Stage. 
Wysokiej jakości, wciągające wideo zapewnia 
lepszą jakość nauki zdalnej i tworzenia własnych 
edukacyjnych filmików. 

64 GB pamięci początkowej. Mały twórca  
ma mnóstwo miejsca na zdjęcia, projekty, aplikacje  
i wszystko, co chce utrwalić z pomocą iPada. 

*Żywotność baterii różni się w zależności od użytkowania i konfiguracji.  
Więcej informacji można znaleźć na stronie apple.com/pl/batteries/

http://apple.com/pl/batteries/
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Zarządzanie urządzeniem  
Rodzice mogą monitorować  
i zarządzać korzystaniem z iPada 
dzięki funkcjom, takim jak: czas 
przed ekranem, limit czasu  
i aplikacji. Poznaj narzędzia, dzięki 
którym dowiesz się, co robi Twoje 
dziecko i poczujesz się z tym 
dobrze. 

Chmura rodzinna  
pozwala Tobie i maksymalnie 
pięciu innym członkom rodziny 
współdzielić dostęp do usług 
Apple, zakupów w App Store, 
przechowywać dane w iCloud 
i utworzyć rodzinny album ze 
zdjęciami. Dzięki funkcji Znajdź 
możesz znaleźć zgubione 
urządzenie Apple lub sprawdzić, 
gdzie przebywa Twoje dziecko. 

Dostępność.  
Zaprojektowany, aby 
wspierać uczniów o różnych 
umiejętnościach, iPad jest 
wyposażony w funkcje ułatwień 
dostępu, takie jak: VoiceOver dla 
osób niedowidzących, dostęp 
z przewodnikiem, aby pomóc 
osobom z problemami związanymi 
z uwagą, sterowanie głosowe  
i przełączniki, aby wspierać uczniów 
z trudnościami w poruszaniu się. 

Prywatność.  
Każdy produkt Apple posiada 
zintegrowane rozwiązanie 
zapewniające prywatność  
i bezpieczeństwo. Mały użytkownik 
urządzenia ma dostęp do aplikacji 
i usług, które bezpiecznie 
przechowują jego dane i informacje 
osobiste.

Dowiedz się więcej:  
Prywatność i bezpieczeństwo

POZA POTRZEBAMI  
EDUKACYJNYMI.

https://support.apple.com/pl-pl/HT208525
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ZAINTERESUJ MAŁEGO CZŁOWIEKA  
CIEKAWEGO ŚWIATA  
KREATYWNYMI ZAJĘCIAMI I TREŚCIAMI.
Apple dba o rozwijanie kreatywności wszędzie tam, gdzie odbywa się nauka. 
Zapoznaj się z szeregiem wspaniałych zasobów, które pomogą Ci stworzyć 
wciągające doświadczenia edukacyjne.
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PROGRAMY NAUCZANIA  
I PRZEWODNIKI PO PROJEKTACH.
Poznaj przewodniki, które inspirują do kreatywnej ekspresji i 
pomagają rozpocząć przygodęz kodowaniem od najmłodszych 
lat. Dowiedz się więcej o aplikacjach rozszerzonej 
rzeczywistości i pomysłach na lekcje, które mogą pomóc 
Twojemu dziecku połączyć różne tematy z rzeczywistym 
światem. 

• Każdy może tworzyć

• Każdy może kodować

• Rzeczywistość rozszerzona w edukacji

ZAJĘCIA.
Odkryj interaktywne zajęcia zaprojektowane specjalnie dla 
najmłodszych do nauki i tworzenia na iPadzie. 

• 30 kreatywnych zajęć dla dzieci

• Zajęcia w rozszerzonej rzeczywistości dla dzieci 

• Szybki start do kodowania

RRoozzsszzeerrzzoonnaa  RRzzeecczzyywwiissttoośśćć 
ZZaajjęęcciiaa  ddllaa  ddzziieeccii

Kliknij lub naciśnij działanie, aby wyświetlić opis 
projektu. Zalecany jest nadzór osoby dorosłej.*

1. 
Wielka
Stopa

2. 
Globalny
wpływ
człowieka

3. 
Wycieczka z 
przewodnikiem 
po rafie koralowej

4. 
Ruchoma
sztuka

5. 
Trzeba 
odbijać

6. 
Uruchom 
Saturna V

7. 
Spacer
po parku

8. 
Łazik
z czerwonej
planety

9. 
Opowiadanie 
Memoji

10. 
Dziwna i 
cudowna 
architektura

11. 
Mapuj moją 
przestrzeń

12. 
Na 
miarę 

📏📏🗺🗺

🎨🎨

2 
Nagraj

film
poklatkowy

3 
Twórz 

arkusze do 

kolorowania

4 
Wyobraź

sobie
swoje imię

5 
Idź na spacer

fotograficzny

6 
Zobacz kolor

w zwolnionym

tempie

7 
Wybierz

emoji
,które Cię

odzwierciedla

8 
Storyboard 

Twojej 

codziennej 

rutyny

9 
Kalendarz

10 

Znajdź

kształty

w swoim 

otoczeniu

11 
Stwórz

prostą
książkę

12 
Opowiedz 

historię 

kształtami

13 
Nagraj

wywiad

14 
Stwórz

komiks

15 
Otrzymaj

odpowiedzi

na pytania

16 
Cofnij się

w czasie

17 
Napisz list 

miłosny do 

planety

18 
Spraw, by 

liczenie 

pominięć 

było zabawne

19 
Stwórz wzorek

20 
stań się

poszukiwaczem

skarbów

22 
Krzywa 

wieża z 

poduszek

23 

Przyjmij  

pozę
dwa razy

24 
wyślij
kwiaty

25 
Rozśmiesz

się

26 
Sięgnij

gwiazd

27 
Stań się

artystą

28 
Wykorzystaj 

swój głos 

29 
uporządkuj

rzeczy

30 
Spersonalizuj 

portret

📚📚

21 
Koncentracja

🍕🍕

1 
Spersonalizuj

coś



3300  KKrreeaattyywwnnyycchh  aakkttyywwnnoośśccii  ddllaa  ddzziieeccii  

Te zajęcia są świetne dla dzieci w wieku 4–8+. Kliknij lub 

naciśnij dowolne działanie, aby wyświetlić opis projektu.

?   ? ?

https://www.apple.com/sg/education/k12/everyone-can-create/#sgresources
https://www.apple.com/pl/education/k12/teaching-code/
https://www.apple.com/pl/augmented-reality/
https://education-static.apple.com/geo/sg/creativity-for-kids/SG/index.html#sgresources
https://education-static.apple.com/geo/sg/product/AR-activities-for-kids.pdf#sgresources
https://www.apple.com/pl/education/k12/teaching-code/
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KOLEKCJE APP STORE.
Od czytania po rysowanie i nie tylko. Oto kilka 
polecanych kolekcji aplikacji, które pomogą 
najmłodszym w nauce w domu. 

• Kolekcja dla dzieci

• Kreatywne aplikacje dla uczniów szkół 
podstawowych 

• Zdalna nauka

• Ucz się i studiuj w domu

• Ucz się w domu: dzieci ze szkoły podstawowej

http://apple.co/kidsapps_sg-resources
http://apple.co/creativeapps_sg-resources
http://apple.co/creativeapps_sg-resources
http://apple.co/remoteapps_sg-resources
http://apple.co/learnstudyapps_sg-resources
http://apple.co/primaryapps_sg-resources
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Aby uzyskać więcej informacji o iPadzie do nauki,  
odwiedź nasza stronę internetową:

URZĄDZENIA APPLE W SZKOLE

PROGRAM ZAKUPÓW RODZICIELSKICH.

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą.
Kontakt z działem edukacji:

edukacja@cortland.pl
+48 22 257 07 08

https://www.cortland.pl/edukacja/oferta-szkoly-cortland/
https://www.cortland.pl/edukacja/oferta-szkoly-cortland/
mailto:edukacja%40cortland.pl?subject=

