VOOR JE BEGINT
www.steam-educatie.nl

Voordat je begint
Een introductie voor het geven van lessen met robot Photon.

Beste leraar!
We hebben een reeks scenario’s voorbereid, waarbij we de basisprogrammeringstermen
hebben geïmplementeerd. In het volgende bestand: voordat je begint, vindt je alle
informatie die je nodig hebt om aan de slag te gaan met de voorbereide materialen.
Als je meer informatie nodig hebt, helpen wij je graag. Je kunt contact met ons opnemen
via e-mail: info@steam-educatie.nl.

Gids:
1. Wat heb je nodig om lessen te geven met de Photon?
2. Ik heb de Photon en het mobiele apparaat, hoe verder?
3. Maak verbinding met de Photon en begin je programmeer-avontuur.
4. Handige codes:
5. Hoe gebruik je scenario’s?
6. Het voorbeeld van het gebruik van materialen tijdens het eerste contact met Photon.
7. Het voorbeeld van het gebruik van materialen met alle beschikbare programmeerinterfaces
(aanbevolen voor belangengroepen en programmeer-scholen).
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1.

Wat heb je nodig om lessen met de Photon te kunnen geven?

1. Om lessen te kunnen geven op basis van de programmeerscenario’s, heb je een Photon
robot nodig (het aanbevolen aantal voor het programmeren van scenario’s is één robot
voor 4 personen).

2. Tablet of smartphone met Android- of iOS-systeem of computer met Windows-systeem.
Geïnstalleerde Photon Edu, Photon Coding of de Magic Bridge applicatie (Zie hieronder
hoe de applicatie geïnstalleerd kan worden).

3. Photon onderwijsmat of een andere mat met het schaakbord patroon.
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2.

Ik heb de Photon en het mobiele apparaat, hoe nu verder?

Installeer de Photon Edu, Photon Coding of Magic Bridge applicatie. Hoe doe je dit?
De hardware eisen zijn beschikbaar op de website: www.photonrobot.com.
Mobiele apparaat met iOS-systeem:
1. Ga naar de App Store en zoek
Photon Edu.
2. Klik op de app met het
volgende symbool:

Mobiele apparaat met Androidsysteem:
1. Ga naar de Google Playstore en zoek Photon Edu.
2. Klik op de app met het
volgende symbool:

3. Druk op „Download”.

3. Druk op „Download”.

4. Doe precies hetzelfde met de
Photon Coding app. Deze heeft
het volgende symbool:

4. Doe precies hetzelfde met
de Photon Coding app. Deze
heeft het volgende symbool:

Computer met Windows-systeem:
1. Ga naar de website: www.photonrobot.com en download de applicatie op
je computer:

© 2018 Photon Entertainment sp. z o.o. All rights reserved.
More materials available at edu.photonrobot.com

3. Maak verbinding met de Photon en start je avontuur met programmeren.
Wat moet ik doen om te starten met leren met Photon?
1. Voer de applicatie Photon Edu uit.
2. Zet de Photon aan door de knop tussen de antennes twee seconden ingedrukt te
houden.

3. Als na het opstarten van de applicatie de onderstaande informatie wordt weergegeven,
klik je op „Toestaan”. Anders kan het zijn dat je problemen hebt met het aansluiten op de
robot.

4. Wanneer je de applicatie uitvoert, klik je op „Start”.
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5. De tablet zoekt naar alle geactiveerde robots in een bepaalde ruimte.

6. Selecteer je Photon uit de lijst en klik op „connect”. Het nummer van je robot kan
gevonden worden op de sticker eronder.

7. Eenmaal aangesloten, zullen de antennes van je robot ophouden met knipperen en in de
applicatie zal het scherm verschijnen waar je de „Geheime code” moet invoeren.
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4. Handige codes:
Photon Move (voor kinderen van alle
Photon Draw (5 - 6 jaar):
leeftijden): scherm waarmee je de robot scherm dat het mogelijk maakt de robot te
kunt besturen met behulp van een joystick. programmeren door een route te tekenen
op het scherm

Photon Badge (6 - 8 jaar):
scherm dat het mogelijk maakt om een
programma’s te creëren met verklaringen
met symbolen

Photon Blocks (8 - 10 jaar):
scherm dat het mogelijk maakt om te
programmeren door het aansluiten en
configureren van blokken

Photon Code (10 - 12 jaar):
scherm dat het mogelijk maakt reeksen te creëren
die vergelijkbaar zijn met echt programmeren
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5.

Hoe gebruik je scenario’s?

Scenario’s voor het uitvoeren van basisconcepten voor de programmering omvatten de
volgende hoofdstukken:
1. Algoritmes en reeksen
2. Bug, debugging - fouten en het zoeken naar fouten,
3. Functies
4. Interacties met de robot
5. Loops
6. Voorwaardelijke verklaringen
7. Variabelen
In elke sectie vind je de bestanden gemarkeerd met een van de volgende symbolen:

Introductie
kennismaking met de begrippen

Offline activiteit
Uit te voeren taak zonder het gebruik van een robot
Introductie tot programmeren - uitleg over het gebruik van de nodige
verklaringen in een bepaald hoofdstuk. Onderverdeeld in interfaces
voor de programmering:

Photon Badge

Photon Blocks

Photon Code

Uit te voeren taken met de Photon, met behulp van een van de
programmeer-motoren:

Photon Badge

Photon Blocks

Photon Code

Afsluiting
einde van de lessen
Je kunt aanpassen en selecteren welke applicaties je voor welke lesactiviteiten wilt
nemen. Dit is afhankelijk of dit je eerste lessen met Photon zijn of niet.
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6.

Het voorbeeld van het gebruik van materialen tijdens het eerste
contact met Photon:

Hieronder volgt een voorbeeld van hoe je op basis van de klassenscenario’s een les kunt
plannen.
De eerste les is gericht op offline activiteiten, die, door middel van verschillende taken,
het mogelijk maken een praktische introductie te geven in de beginselen van de werking
van de recent geleerde termen.
Verdere activiteiten hebben betrekking op het vertrouwd raken met de
programmeerinterface.
De derde les gaat over het fysieke gebruik van de robot en de apps voor de taken die met
de recent geleerde termen gepaard gaan.

Hoofdstuk 1
De eerste les - 10 - minuten introductie + 3 x 10 - minuten offline activiteit + 5 - minuten
samenvatten = 45 minuten in totaal

De tweede les, afhankelijk van de leeftijdsgroep waar je mee werkt, hebben we drie
verschillende routes - 10 - minuten introductie + 30 - minuten kennismaking met de
interface + 5 - minuten samenvatten = 45 minuten

7 - 9 jaar

9 - 11 jaar

11 - 13 jaar

De derde les - 10 - minuten introductie + 30 - minuten activiteit met Photon + 5 minuten samenvatten = 45 minuten

7 - 9 jaar

9 - 11 jaar

11 - 13 jaar

Na het doornemen van alle lessen in hoofdstuk 1, gaat u naar hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 2
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7. Het voorbeeld van het gebruik van materiaal met alle beschikbare
programmeerinterfaces (aanbevolen voor belangenorganisaties en
scholen die veel met programmeren werken).

Hoofdstuk 1
De eerste les - 10 - minuten introductie + 3 x 10 - minuten offline activiteit + 5 - minuten
samenvatten = 45 minutes

De tweede les – 10 - minuten introductie + 30 - minute kennismaken met Photon Badge
30 minuten + 5 - minuten samenvatting = 45 minuten

De derde les – 10 - minute introductie + 30 - minuten activiteit met gebruik van Photon
en Photon Badge + 5 - minuten samenvatting = 45 minuten

De vierde les – 10 - minuten introductie + 30 - minuten kennismaking met
Photon Badge + 5 - minuten samenvatten = 45 minuten

De vijfde les – 10 - minuten introductie + 30 - minuten activiteit met Photon en Photon
Badge 30 + 5 - minuten samenvatten = 45 minuten

De zesde les – 10 - minuten introductie + 30 - minuten kennismaking met Photon Code
interface + 5 - minute samenvatten = 45 minuten

Zevende les – 10 - minuten introductie + 30 - minuten activiteit met Photon en Photon
Code + 5 - minuten samenvatten = 45 minuten

Hoofdstuk 2
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Werkstroom met scenario’s onderverdeeld in leeftijdsgroepen:
JUNIOR

GEVORDERD

EXPERT

Aanbevolen leeftijd:
7 - 9 jaar

Aanbevolen leeftijd:
9 - 11 jaar

Aanbeloven leeftijd:
11 - 13 jaar

Hoofdstuk 1

algoritmische sequenties

Hoofdstuk 1

algoritmische sequenties

Hoofdstuk 1

algoritmische sequenties

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 2

fouten oplossen

fouten oplossen

fouten oplossen

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3

functies

functies

Hoofdstuk 2

functies

Hoofdstuk 4

interacties met de robot

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 4

interacties met de robot

interacties met de robot

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 5

herhalingen

herhalingen

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 6

voorwaarden

voorwaarden

Hoofdstuk 7
variabelen

*van een lager niveau naar een moeilijker niveau, in de hoofdstukken gemarkeerd met een
sterretje voeren we alleen de introductiesectie van de interface uit.
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