
DoudouLinux visar för barn

den kreativa, utbildnings,

kulturel la och nöjespotential

som vilar inuti varje dator.

Webbsida:
http://www.doudoulinux.org/

Nedladdning:
http://download.doudoulinux.org/

Blogg (Engelsk):
http://blog.doudoulinux.org/

Kontakt: contact@doudoulinux.org
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Du har friheten att använda, kopiera,
distribuera och modifiera DoudouLinux.

Detta är 100% lagl igt. Vi uppmuntrar dig
att göra det! ! !

Ett internationel lt projekt och gemenskap.

Mer än 100 frivi l l iga medverkande runt
om i världen.

Översatt ti l l mer än 40 språk.

Uppskattat, framgår av positiva artiklar
och användning i skolor.

* nej, dom är inte bara skrivmaskiner…

Endast fri programvara

Följ med oss!
Til lsammans mot lovvärda mål:

Delar utbildning och kultur för al la, utan
diskriminering.

Gör dom til l den viktigaste aktören
framför skärmen, och inte en soffpotatis.

Stimulera passion för skapande och
genomförande.

Ge självaktningen til lbaka til l datorerna*.

Äntl igen en dator som är lätt som
en plätt att använda.

Barnen lär sig samtidigt som dom
har rol igt tack vare tonvis med
lärorika och rol iga spel.

De kan också skapa teckningar,
serier, musik, fi lmer animeringar
mm…

Designat att undvika risker, även
på Internet.

Att delas, kopieras utan
återhål lsamhet. Varför vara
självbegränsande?

Kan köras på varje dator, inklusive
den där gamla i garderoben!

Prova Doudoulinux
http://download.doudoulinux.org/

Prova och kom
sen til l oss och

berätta!
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Annons och spårnings skript
blockerade.

Integrerat innehål lsfi lter för webben.

Chatt, endast med personer man
känner.

Designat för skapande.

Lärorik och underhål lande.

Enkelt att använda til l det extrema,
säkrat och robust.

Kompletterande och anpassat ti l l
elevaktiviteter.

Kan delas ut ti l l vem du vil l
och hur du vil l*.

DoudouLinux vil l stimulera potentialen i
al la barn:

Teckna, serier.

Musik (rhythm box, sångredigerare,
mixnings mjukvara).

Animation filmer (foton steg för steg).

Anpassningsbara spel, tack vare
nivåeditering.

“Slå på,
spela, slå
av, det är
al lt! ”

* Helt lagl igt!

Lätt datorundervisning från 2 år.

Undervisande programsviter (siffror,
nummer, logik, mm.)

Musik undervisning (piano, flöjt, rytm).

Upptäck datorprogrammering via lek.

Spel som stimulerar logik och strategi.

Undervisningsorienterat

Det är roligt!
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Miljö, resistent för användande av
barn!

Främjar självständighet och
självförtroende

Inget att konfigurera, uppdatera el ler
rensa.

En trygg och säker miljö

Enkelt och robust




