
                                           मोबाईल app ची माहिती 

                                             Animal 4D + Lite  

तंत्रस्नेही मित्रानो, 

निस्कार..! 

आज िोबाईल,संगणक,टॅब, प्रोजेक्टर इत्यादी आधमुनक साधनांचा अध्यापनात वापर केला जातोय.e-

learning पध्दत्ती ने अध्ययन अध्यापन मिया आनंददायी,िनोरंजक व प्रभावी होते आमण ह ेशक्य होते 

मवदयार्थयाांना प्रत्यक्ष कृती व अनभुव मदल्यानेच...! 

 यासाठी गरज आह ेती कल्पकतेची, आमण धडपडीची....! 

आज आपण अशा एका नामवन्यपणूण व आश्चयणकारक app चा अभ्यास करणार आहोत मक  ज्या िळेु 

मवद्यार्थी ,मशक्षक,पालक,लहान िोठे सवाणना च प्राण्याचा प्रत्यक्ष अनभुव मिळणार व  आश्चयाण सोबत 

िनोरंजन व आनंद मिळणार आह.े 

होय. 

या app िळेु कागदावरील प्राणी प्रत्यक्ष  वगाणत, िलुांिध्ये,आपल्यात आलेत व त्यांचा आवाज काढत 

आहते असे वाटणार....! 

म्हणजेच प्राणी व त्यांचे आवाज दोन्ही प्रत्येक्षच....... 

Appच ेनाव :- 

         Animal 4D + Lite 

Size:- 

             फक्त   32.00 MB 

Link:- 



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.OctagonStudio.Animal4DPlusLi

te 

पूर्वतयारी 

App चा प्रभावशाली व िनोरंजक वापर करण्यासाठी 4D मचते्र/इिेज यांच्या मपं्रट जवळ ठेवा. मवमवध 

प्राण्यांची 4D मचते्र (Total 26 4D Animal Images)  Google Drive वर PDF फॉरिॅट िध्य े

अपलोड केली आह,े http://goo.gl/30jmj8 या मलंक ला टच करून डाउनलोड करा व मपं्रट काढा. 

1) वरील मलंक टच करून app डाउनलोड करून इन्स्टॉल करा. 

2)त्या नंतर एक एक करून मपं्रट केलेले मकंवा झेरॉक्स केलेले  4D मचत्र प्रकाश चांगला असेल अशा 

जागेवर ठेवा त्या नंतर animal4d+ ह ेapp ओपन करा. 

3) app चाल ूझाल्यानंतर एक मवंडो येईल alphabet लोमडंग डेटा येईल  त्याचे लोमडंग पणूण दया . 

4) इसं्रक्शन मवंडो ओपन होईल त्याची खली get the card असे ऑप्शन आह ेत्याला टच करून येर्थनू 

ही 4 D मचत्र इिेज आपन घेव ूशकता.ही मवंडो ❎ मचन्ह ला टच करून क्लोज करा. 

5)  क्लोज केल्यानंतर animal 4D app िधनू आपल्या िोबाईल चा कॅिेरा ओपन होईल.या नंतर 4D 

इिेज वर िोबाइल कॅिेरा धरा.काही से ेँकदत इिेज िधील प्राणी,फळे,गवत इत्यादी आपल्याला  मचत्रांतनू  

बाहरे आलेला भास ्होईल एवढंच नाही तर त्यातनू आवाज येईल व  हालते डुलते प्राणी व त्यांचा 

आवाज ऐकायला मिळेल. 

मपं्रट काढलेली 4d मचते्र एक एक करून कॅिेऱ्याच्या सिोर धरा._ 

6) कागद आमण िोबाईल यांची वेगवेगळ्या अेँगल नी धरून पहा. 

आणखीन आकर्णक,िोठ्या साईझ िध्ये मदसेल. 

लक्षात ठेवा िोबाईल चा कॅिेरा व मचत्र/ इिेज या िध्य ेहात मकंवा इतर गोष्टी येऊ दऊे नका. 

6) आपण 4D इिेज/ मचत्र यांची मपं्रट काढली नसेल तरी पण या app िधनू दोन पयाणयाने 4D चा 

अनभुव घेता येईल. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.OctagonStudio.Animal4DPlusLite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.OctagonStudio.Animal4DPlusLite
http://goo.gl/30jmj8


A) app िधील 3D िोड ऑन करून 

app िधनू कॅिेरा ओपन झाल्यावर खालील बार वरील उजव्या कोपऱ्यातील  ::: डॉट मचन्ह टच करा. 

अनेक प्राणी मचत्र मदसतील. एक मचत्राला टच करा , त्या प्राण्याची िामहती व मचत्र िोठे मदसेल. याच पेज 

च्या वरील उजव्या कोपऱ्यातील 2d to 3d नावाचे ऑप्शन आह,े त्यातील 3D चाल ूकरा. िोबाईल 

िधेच animal ची हालचाल व आवाज ऐकू येईल, मचत्र ला स्पशण करून, मचत्र हलवनू मवमवध angle 

िधनू अनभुव घेता येईल. या पेज वरून 4D इिेज इतरांना share करता येतील. 

B) Animal4D app दसुऱ्या android िोबाईल िध्य ेShare करून 

आपण 4D इिेज मपं्रट काढल्या नसतील तर हा दसुरा अगदी सोपा पयाणय आह.े ह ेapp दसुऱ्या िोबाईल 

िध्य ेइन्स्टॉल कराआमण app ओपन करा त्यातील िगाशी पामहलेल्या 2D/3D इिेज एक एक करा व 

पमहल्या app िधनू कॅिेऱ्या सिोर धरा . मचत्रा प्रिाणे च िोबाईल िधनू इिेज बाहरे आलेल्या मदसतील 

व आवाज आमण हालचाल पण होईल. 

आह ेना 4D चा अनभुव आनंददायीं आमण नामवन्य असणारा ...? 

App ची साईझ र्थोडी िोठी आह ेपण app च काि पण तसच साईझ प्रिाणे खपू िोठं आह,े एकवेळ 

अवश्य वापरून पहा. मवद्यार्थयाण प्रिाणेच तमु्हालाही नक्कीच आनंद होईल.  

चला तर िग app डाउनलोड करून नवीन तंत्रज्ञान चा अवश्य अनभुव घ्या व इतरांनाही सांगा. 

     

                                       धन्यर्ाद 
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