CZYTNIKI I KSIĄŻKI MULTIMEDIALNE
[odcinek 7: Mobilne czytanie – Tablety w bibliotece]

IBOOKS

To aplikacja na iPady, która umożliwia czytanie książek cyfrowych w formatach .pdf i .epub oraz pobieranie
ich z iBook Store czy iTunes (książki multimedialne).
W aplikacji znajdziemy wiele pomocnych funkcji, m.in.:
•

powiększanie tekstu, zmiana czcionki i jej koloru,

•

zaznaczanie tekstu,

•

zmiana koloru tła,

•

dopasowanie jasności ekranu,

•

możliwość dodania wirtualnej zakładki,

•

szybkie dzielenie się swoimi refleksjami za pośrednictwem e-maila, Facebooka lub Twittera.

AP MOBILE (ASSOCIATED PRESS)

Dzięki tej bezpłatnej aplikacji przeczytamy najważniejsze wiadomości z całego świata i najciekawsze artykuły
amerykańskiej agencji prasowej – Associated Press. Aplikacja AP Mobile może zainteresować wszystkie osoby,
które chcą być na bieżąco z ważnymi wydarzeniami. Jest godna polecenia również dla tych użytkowników,
którzy chcą „podszlifować” znajomość języka angielskiego. W bibliotece aplikacja może posłużyć jako
pomoc dydaktyczna podczas lekcji angielskiego dla starszej młodzieży i dorosłych

LOKOMOTYWA

Lokomotywa to multimedialna książka z wierszem Juliana Tuwima wydana w formie aplikacji. Jest to
przykład interaktywnej książki dla najmłodszych. W aplikacji, oprócz tekstu z „dotykowymi” obrazkami,
znajdziemy film animowany oraz gry. Warto dodać, że klasyczny utwór Tuwima czyta Piotr Fronczewski.
W bibliotece aplikacja Lokomotywa może zachęcić dzieci do zapoznania się z tym klasycznym wierszem i
nauczenia się go na pamięć. Można także zorganizować zajęcia dla najmłodszych, podczas których
uczestnicy wysłuchają „Lokomotywy” w interpretacji Piotra Fronczewskiego. Następnie każde dziecko
zapamięta 1-2 wersy i zadeklamuje je w odpowiedniej kolejności, tworząc z innymi wspólną recytację
utworu.

INNE, PODOBNE APLIKACJE
Zachęcamy do samodzielnego pobierania tego typu bajkowych aplikacji. Bezpłatne, polskojęzyczne
wydawnictwa proponuje Fundacja Festina Lente, np. bajki Franciszki i Stefana Themersonów.
Pobierz bezpłatnie „O stole, który uciekł do lasu”:
•

https://itunes.apple.com/pl/app/o-stole-ktory-uciek-do-lasu/id740679409?mt=8

Pobierz bezpłatnie „Kolory - niezwykłe przygody”:
•

https://itunes.apple.com/pl/app/kolory-niezwyk-e-przygody/id740626703?mt=8
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