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Vrtec Osnovna šola Srednja šola

Akademsko orodje za vse starosti otrok

4-je programski jeziki

LED lučke, anteni in oči

Zvočnik

Senzor bližine

Merilnika daljave in kota poti

Magnetni utor za dodatke

Senzor kontrasta podlage

Razvijanje ustvarjalnosti in logike

Senzor dotika

Osnove programiranja

Uvajanje otroka v svet 
tehnologije od 4. leta 
naprej

Povezljivost s pametnimi telefoni, tabličnimi 
računalniki (iOS, Android), namiznimi računalniki in 
interaktivnimi zasloni

                   vas popelje v novo
izobraževalno dimenzijo
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Povezljivost z različnimi napravami 
in aplikacijami

Preprosto razširite paleto učnih orodij, ki 
jih uporabljate med poukom. Photon ni 
samo robot in z njim povezane mnoge 
aplikacije. 

Interaktivna tla Photon EDU Photon Coding Photon Robot Photon Rivals Photon Magic 
Bridge

Scratch

Microsoft 
MakeCode

JavaScript Python Swift            
Playgrouds

Makey Makey

Interaktivni 
zasloni

Platforma z brezplačnimi učnimi gradivi

Prenesite si brezplačna učna gradiva, ki 
vam ponujajo veliko različnih možnosti pri 
poučevanju robotike in programiranja.

Štiri programska orodja

Photon Draw Photon Badge Photon Blocks Photon Code
Začetek programske avanture 
za najmlajše z razvijanjem ročnih 
spretnosti in prostorske orientaci-
je. Ustvarjanje zaporedij premikan-
ja robota, risanje poti na zaslonu, 
dodajanje navodil za zvok, barvo...
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Osnove programiranja. Sestav-
ljanje vizualnih navodil v pravil-
nem vrstnem redu.  En program 
lahko vsebuje do 10 navodil hkra-
ti. Če si želite ustvariti bolj zaple-
tene programe, lahko uporabite 

dve funkciji.

Programsko orodje, s katerim 
nastaja širok izbor blokov, razdel-
jenih v 4 kategorije. Programi 
nastanejo tako, da v programsko 
ploščo povlečete bloke in jih pri-
trdite drug pod drugega. Progra-
mi se izvajajo od zgoraj navzdol. 

Naprednejše prograsmsko 
orodje, namenjena starejši sta-
rostni skupini. Med poukom 
programiranja, morda s kratkim 
uvodom v obliki fotonskih blok-
ov, se lahko ta jezik izkaže za za-
nimivo uvodno orodje za uporabo 
besedilnih programskih jezikov. 


