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 „Wydruki do nauki” – nowa odsłona projektu HP zachęca 

najmłodszych, i nie tylko, do kreatywnego spędzania 

czasu w domu 

 

Warszawa, 21 maja 2020 r. – W ostatnich miesiącach wielu rodziców musiało przyjąć na siebie trudną 
rolę nauczyciela, który motywuje, prowadzi i wspiera najmłodszych w czasie nauki z domu. Firma HP 
Inc Polska chce wesprzeć rodziny w tym wymagającym okresie dostarczając im narzędzia rozwijające 
kreatywność i chęć nauki u dzieci.  
  
W ramach akcji „Wydruki do nauki” producent udostępnia rodzicom i ich dzieciom bogatą bibliotekę 
bezpłatnych materiałów do kreatywnej zabawy i nauki w domu. Wszystkie materiały można znaleźć na 
stronie oraz za pomocą aplikacji mobilnej HP Smart (dostępnej do pobrania w ramach Google Play  
i App Store). Materiały pochodzą od uznanych międzynarodowych oraz polskich partnerów, wśród 
których znalazły się instytucje takie jak Wydawnictwo Szkolne PWN, wydawnictwo Hokus Pokus oraz 
szkoła internetowa Polonijka.  
 
Pragniemy wspierać naszych klientów nie tylko dostarczając im najwyższej jakości produkty do 
drukowania, ale także poprzez inspirowanie do codziennych zabaw i udostępnianie materiałów do 
kreatywnego spędzania czasu z rodziną. – wyjaśnia Michał Chęcielewski, Consumer Marketing Manager, 
Print w HP Inc Polska – konsekwentnie, od kilku lat prowadzimy projekt „Wydruki do nauki”, który teraz 
wzbogaciliśmy o bezpłatną bibliotekę kreatywnych materiałów do zabawy i nauki do wydrukowania we 
własnym domu. 
 
Z przyjemnością i w poczuciu niezbędnej solidarności włączamy się w akcję „Wydruki do nauki” – 
zapewnia Katarzyna Barczyńska, prezeska Wydawnictwa Szkolnego PWN – Mamy wiele lat 
doświadczenia w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych najwyższej próby dla najmłodszych, ich 
nauczycieli i rodziców. Cieszę się, że dzisiaj mogą one wspierać także edukację domową.  
 
Dzięki opcji nieskomplikowanego filtrowania, strona HP pomoże rodzicom dobrać zadania i gry 
dostosowane do wieku i potrzeb ich dziecka. Wśród stworzonej bazy materiałów znajduje się m.in. 
wybór wyjątkowych arkuszy ćwiczeń, puzzli, łamigłówek i zabaw kreatywnych skierowanych do dzieci 
w wieku 3-8 lat, a dla starszych kolorowanki terapeutyczne oraz materiały do nauki języków. 
 
W realizacji kampanii firmę wsparły dom mediowy OMD oraz Grupa Media Plus.  
 
 
O firmie HP  
HP Inc. tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mają znaczący wpływ na życie ludzi. Szerokie portfolio 
produktów firmy obejmuje drukarki, komputery osobiste, urządzenia mobilne oraz rozwiązania i usługi, które 
sprostają nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom. Więcej informacji na temat HP (NYSE: HPQ) można 
znaleźć pod adresem www.hp.pl 

 

http://www.hp.com/go/printandplay
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.printercontrol&hl=pl
https://apps.apple.com/pl/app/hp-smart/id469284907?l=pl
http://www.hp.pl/
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