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NUITEQ® Snowflake

Förbättra
utbildningsresultaten för
eleverna, lärarna & skolan
NUITEQ Snowflake är en pedagogisk programvara som möjliggör
ökad interaktivitet i skolan och som främjar
klassrumsengagemanget genom att använda smartare mänsklig
interaktion.
Snowflake gör det möjligt för lärare och elever att berätta
engagerande, interaktiva berättelser som stämmer överens med
läroplanen, det skapar en trygg miljö för samarbete både online
och i små grupper och även gör det möjligt att individanpassa och
använda innehåll som gör läroplanen relevant för eleverna.
Förutom de 20+ apparna med färdigt innehåll kan en tidspressad
lärare enkelt och snabbt använda Lektioner-appen för att skapa
läroplansspecifika pekskärmslektionsaktiviteter med
individanpassat innehåll.

Email, Skype, forum, och telefon support

Stödjer byte av text till alla språk

Konfiguration

Fleranvändarstöd för samarbete i Zoner

3:e parts appaktivering

NUITEQ Remote (iOS & Android)

INKLUDERADE APPLIKATIONER
Lektioner

Webbläsare

Whiteboard

Anslut

Kommentera

Noder

Pussel

Fyrkanter

Piano

Pussel

Trummor

Sifferlek

Gravitationsleksak

Para ihop

Snowdoku

Geografi

Trassla upp

Siffror

Media

Habitat

Klocka

YouTube

Bli en del av SNOWFLAKE lärar-Community
idag. Gå med gratis och engagera dig nu!
Snowflake.live
- Skapa läroplansanpassade lektionsaktiviteter
- Ladda ner relevant innehåll med lätthet
- Ladda upp och dela skapade lektionsaktiviteter
- Få tillgång till lektionsaktiviteter som skapats av andra lärare
- Håll dina undervisningsmetoder uppdaterade
- Hjälp andra lärare, spara tid och ha kul!

LEKTIONER
Lärare kan importera dynamiskt innehåll som
videor, bilder, ljud och text till Lektioner-appen
för att deras interaktiva klassrumslektioner ska
komma till liv.
Lektioner-appen kommer med en mängd mallar
som lärare enkelt kan anpassa, till vilket ämne de
vill. Oavsett om du undervisar yngre barn om djur,
enkel stavning eller grammatik, ända till högre
årskurser för äldre barn som lär sig om kolcykeln,
kemi eller fysik, så ger Lektioner-appen lärare i alla
årskurser möjligheten att skapa engagerande och
spännande interaktivt pekskärmsinnehåll.

Trassla upp
Utmanande och stimulerande
pusselspel som kan spelas
ensam eller tillsammans.

Kommentera
Skapa, spara och dela
kommentarer.

Snowdoku
Lös sifferpussel.

Fyrkanter
Färglägg nummer i rutorna.

Trummor
Spela på ett trummset.

Piano
Spela och spela in dina egna
kompositioner.

Media
Visa, presentera och
utforska foton, videor, ljud,
PDF och Powerpoint-filer.

Anslut
Dela innehåll till en
annan skärm.

Whiteboard
Whiteboard är ett kreativt
idéverktyg som kan användas
för brainstorming och för att
förbättra gruppdiskussioner.

Zones
Dela upp din interaktiva skärm i
zoner för att utnyttja dess
samarbetsfunktion för flera
användare.

Geografi
Placera flaggor i rätt länder.

Siffror
Dra siffrorna till rätt fläckar.

Gravitationsleksak
Rita föremål, kontrollera och
upplev effekterna av
gravitationsleken.

Pussel
Sätt ihop bitarna.

YouTube
Få snabb åtkomst till
videor.

Klocka
Dra klockvisarna till rätt
område.

Noder
Använd bilder, videor, PDF och
PowerPoint för att skapa
pedagogiska presentationer,
tankekartor och brainstormsessioner med Noder.

Para ihop
Vänd matchande kort.

Sifferlek
Placera rätt svar i rätt område.

Habitat
Matcha djuren med deras habitat.

Webbläsaren
Använd dina favoritwebbplatser
som Google Dokument, Google
Drive och andra utbildningsresurser.

Pussel
Dra objekten till rätt plats.

PROVA SNOWFLAKE IDAG
Snowflake gör klassrumsengagemang lika enkelt som att använda din telefon
med smartare mänsklig interaktion. Prova vår Snowflake-utbildningsteknologi
idag med vår kostnadsfria 60-dagars provperiod.

Snowflake för Mac och
Windows (NUITEQ.com/Snowflake)

Snowflake Online

Snowflake gör att du kan dela skärmen framför
klassen i zoner. Flera appar kan användas
samtidigt av flera studenter. Oavsett om din
pekskärm är upprätt eller liggandes låter
programvaran dig skapa en interaktiv
inlärningsmiljö. Snowflake gör det också
möjligt att spela lektionsaktiviteter offline utan
att använda en Internetanslutning.

Online-versionen av Snowflake möjliggör
interaktivt lärande var som helst, när som helst
och den kan användas på vilken enhet som
helst. Det är det enda EdTech-verktyg för
aktiviteter som gör det möjligt att skapa
lektionsaktiviteter på mobilen genom att
använda din kamerarulle och spela in din röst.

Snowflake är den enda plattform för aktivt
lärande som stöder över 400 000 läroplansmål
från runt om i världen. Om du letar efter
engagerande innehåll som är anpassat till det
du behöver lära ut är Snowflake den bästa
lösningen för dig.

(Snowflake.live)

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta
oss på support@nuiteq.com

NUITEQ.com/Snowflake
@NUITEQSnowflake

SnowflakeByNUITEQ

NUITEQ

@NUITEQSnowflake
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