
INSTRUKCJA  

Drewniane
puzzle AR
Rozszerz świat edukacji



www.facebook.com/groups/UczymyDzieciProgramowac

www.akademia.edu-sense.pl

UWAGA!   Do użycia puzzli niezbędne jest pobranie   
                 naszej aplikacji Puzzle AR
Puzzle AR od Edu-Sense to dodatkowy wymiar nauki programowania. 
Dzięki drewnianym Puzzlom AR i aplikacji mobilnej nauka programo-
wania jest jeszcze prostsza i przyjemniejsza. Puzzli AR można używać
w połączeniu z drewnianymi puzzlami do Ozobota lub niezależnie.

Wymagania minimalne dla
systemu Android:
Co najmniej 2 GB pamięci, dwurdzeniowy procesor 1GHz lub więcej. 
System operacyjny Android w wersji 5 lub nowszy.

Wymagania minimalne dla systemu iOS:
iPhone 5s lub nowszy albo iPad czwartej generacji lub nowszy. System 
operacyjny iOS w wersji 9 lub nowszy.

Wszystkie #WyzwaniaAR znajdziecie na naszej grupie na Facebooku.
Tam również możecie zadawać wszelkie pytania dotyczące używania 
i funkcjonowania aplikacji. Jeśli chcielibyście znaleźć w aplikacji jakieś 
dodatkowe obiekty to na grupie możecie zgłaszać również swoje prośby. 
Zadania AR natomiast znajdziecie w Akademii EduSense.

Film, w którym zobaczysz jak w prosty sposób zacząć przygodę ze 
światem AR znajdziecie na stronie internetowej:
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Aplikację możesz samodzielnie wyszukać 
w sklepie Google Play lub
Apple AppStore  

Krok 01  
Otwórz przeglądarkę na swoim smartfonie lub tablecie i wejdź na 
stronę internetową: www.puzzleAR.pl
Na stronie znajdziesz m.in. filmy instruktażowe, odpowiedzi na naj-
częściej pojawiające się pytania i inne ważne informacje.

Krok 02  
Kliknij w odpowiedni przycisk w zależności od rodzaju swojego 
urządzenia (Google Play dla systemu Android i AppStore dla iOS),
a automatycznie zostaniesz przeniesiony do sklepu z aplikacją do 
pobrania.

Krok 03  
Kliknij INSTALUJ / POBIERZ - aplikacja zostanie pobrana i zainsta-
lowana na Twoim urządzeniu.

Wyszukaj PuzzleAR lub EduSense
i znajdź aplikację z taką ikoną 

Możesz też postępować zgodnie
ze wskazówkami poniżej

www.puzzleAR.pl

JAK POBRAĆ DARMOWĄ
APLIKACJĘ PUZZLE AR?
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JAK TO DZIAŁA?

Krok 01  
Po uruchomieniu aplikacji na ekranie 
głównym zobaczysz 3 przyciski:

WYZWANIA - w tej zakładce umieszcza-
ne będą zadania, które wraz z opisem 
znajdą się na naszej grupie na Facebooku - 
Uczymy Dzieci Programować

FREE PLAY - zakładka umożliwiająca 
swobodne korzystanie z rozszerzonej 
rzeczywistości w zależności od własnych 
potrzeb

JAK UŻYWAĆ - krótka instrukcja z opisem, 
do czego służą oba powyższe tryby

Krok 02  
W trybie FREE PLAY to Ty decydujesz co 
zobaczysz.

Po wybraniu tego trybu na ekranie pojawi 
się lista 12 ponumerowanych puzzli - 
dokładnie takie same numery mają drew-
niane Puzzle AR z pudełka. Przy każdym 
puzzlu widnieje przycisk DODAJ, klikając 
go masz możliwość wyboru dowolnego 
obiektu z listy, która wyświetli się na ekra-
nie. Możesz wykorzystać dowolną liczbę 
puzzli, nie musisz używać wszystkich. 
Jeśli zmienisz zdanie obiekt przypisany 
do puzzla możesz USUNĄĆ lub ZMIENIĆ.

Jeśli wszystkie wymagane przez Ciebie 
obiekty są już przypisane kliknij START
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Krok 03  
Po kliknięciu START włączy się kamera. 
Należy skierować jej obiektyw tak, aby
wszystkie lub część puzzli wybranych
w poprzednim kroku była wyraźnie 
widoczna. 

Jeśli przykładowo w poprzednim kroku 
do puzzla 1 przypisaliśmy jelenia, a do 
puzzla 2 bałwana to właśnie drewniane 
Puzzle AR z numerem 1 oraz 2 powinny 
znaleźć się w obiektywie naszego urzą-
dzenia.

Krok 04  
Jeśli puzzle będą wyraźnie widoczne
w obiektywie aparatu to na ekranie 
zobaczysz wybrane wcześniej przez 
Ciebie trójwymiarowe modele. Możesz 
poruszać telefonem i obejrzeć to co znaj-
duje się na puzzlu z każdej strony, jednak 
pamiętaj, żeby puzzel był zawsze widocz-
ny w obiektywie kamery, inaczej obiekty 
znikną.

Przy niektórych obiektach zobaczysz 
ikonkę głośnika         Klikając w nią można 
odtworzyć dźwięk charakterystyczny dla 
danego obiektu.

www.puzzleAR.pl



PRACA Z OZOBOTEM  
Puzzle AR skonstruowane są tak, aby łączyły się z drewnianymi puzzla-
mi do Ozobota. Dzięki nim nauka programowania staje się jeszcze 
prostsza i bardziej wartościowa. Twoje dziecko może nie tylko zobaczyć 
jak wyglądają rośliny, znaki drogowe, zwierzęta i inne otaczające nas 
obiekty, ale może również usłyszeć jakie wydają dźwięki.

Praktycznie każdy scenariusz lekcji, który znajduje się w książkach
i Akademii EduSense można zrealizować również z wykorzystaniem 
rozszerzonej rzeczywistości (jeśli tylko w bazie modeli trójwymiaro-
wych są te niezbędne do przeprowadzenia zajęć). Puzzle AR można 
umieszczać wzdłuż tras dla Ozobota, a na ekranie naszego urządzenia 
obserwować wykreowany świat. Jeśli obok modelu znajduje się ikonka 
głośnika oznacza to, że możemy na niego kliknąć (na ekranie naszego 
smartfonu lub tabletu), aby usłyszeć dźwięki charakterystyczne dla 
danego obiektu. Jeśli chcesz obejrzeć model z innej strony lub zoba-
czyć go z bliska wystarczy manewrować urządzeniem.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
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PRACA BEZ OZOBOTA  
Gdy nie mamy zestawu Drewnianych puzzli do Ozobota możemy wyko-
rzystywać Puzzle AR niezależnie. W trybie pracy FREE PLAY to Ty 
decydujesz jaki obiekt znajdzie się na danym puzzlu.

Pracując w trybie FREE PLAY i mając do dyspozycji tylko Puzzle AR 
sam tworzysz własne scenariusze zajęć. Możesz przybliżyć dzieciom 
jak wyglądają zwierzęta i jakie wydają dźwięki, wystarczy do wybranych 
puzzli przypisać odpowiedni model. 
 
Jeśli nie wiesz jak samodzielnie umieścić model na puzzlu podążaj 
zgodnie ze wskazówkami zawartymi na stronach 4 i 5 instrukcji lub 
obejrzyj film instruktażowy dostępnym na www.puzzleAR.pl
 
Lista modeli w bazie będzie regularnie uzupełniana o nowe obiekty. 
Jeśli masz własne sugestie jaki model chciałbyś zobaczyć w aplikacji 
możesz to zgłaszać na naszej grupie na Facebooku.



ZESTAW ZAWIERA
12 PONUMEROWANYCH
DREWNIANYCH
PUZZLI

OSTRZEŻENIE!

Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej
36 miesięcy. Może zawierać małe części,
które łatwo połknąć lub które mogą się
dostać do dróg oddechowych.

WSKAZANIA

Przechowywać w czystości,
w razie zabrudzenia
przetrzeć suchą szmatką.

PRODUKT
POLSKI 

PRODUCENT
EduSense Sp. z o.o.                                           
Ul. Dobrzańskiego 3                  
20-262 Lublin       

Apple®, iPhone®, iPad® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi 
w Stanach Zjedoczonych i innych krajach. AppStore jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. 
Google® Play jest znakiem towarowym firmy Google Inc.


