
Detta är en uppsättning noggrant utformade applikationer som är avsedda att uppnå specifika mål. 
Prova dem som passar dina elevers behov bäst!

Photon Magic Bridge
En lösning som låter dig ansluta upp till 8 robotar till en dator eller en interaktiv 
whiteboard! Använd det och få tillgång till applikationer och appar såsom Scratch, 
JavaScript eller Python (mer information på baksidan av broschyren).

Photon Originals 

Photon EDU
App som är avsedd att användas av lärare med förplanerade 
lektionsplaner och mål. Breda och varierande lektionsplaner 
som gör det enkelt att integrera i klassen.

Photon Coding
Ger läraren fritt val för lektionsplanering. Upptäck de fyra 
programmeringsgränssnitten för olika åldersgrupper och 
gör dina idéer till verklighet!

Photon Robot
Med Photon Robot appen har barnen möjlighet att upptäcka 
kodning och programmering efter skoltid på bl.a. fritids.

Photon Rivals (endast Android och iOS)
Sund konkurrens och grupparbete kännetecknar denna app. 
Använd fingerfärdighet med snabbhet och noggrannhet 
samtidigt som du uppmuntras till strategiskt tänkande.
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Scratch
Blockbaserat visuellt programmeringsspråk som låter barn skapa 
online-projekt med ett blockliknande gränssnitt.

Interaktiv tavla
Photon Robot kan kopplas till en interaktiv whiteboard i ditt 
klassrum. Tack vare denna lösning kan du enkelt överföra uppgifter 
och spel till enheten och lösa dem tillsammans med dina elever.

Magiska Golvet
Magiska Golvet kan integreras med Photon Robot som kombinerar 
spelen och aktiviteterna med robotens möjligheter. Perfekt för att 
kombinera rörelse med lärande och ny teknik.

Microsoft MakeCode | JavaScript
Open source-plattform för undervisning av kodning via blockkoppling 
eller JavaScript-editor.

Makey Makey
Ett uppfinnings-kit kombinerat med en pedagogisk robot är en 
nyckel till kreativt tänkande. Använd vardagliga föremål som 
touchenheter för att styra Photon.

Python
Detta avancerade programmeringsspråk tillåter kodning med hjälp 
av scriptspråk. Skaffa Photon nå nya höjder med hjälp av Python.

Swift Playgrounds
Nu kan du lära dig Apple Swift programmeringsspråk med Photon 
Robot. Ladda ner appen, anslut roboten och upptäck nya möjligheter.

Azure IoT Hub
Tack vare tvåvägskommunikation med Azure är det nu möjligt att 
överföra data från robotens sensorer till molnarkitekturen, bearbeta 
den i molnet och skicka instruktioner till roboten.


