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Haur bakoitzak bere ordenagailua eramangarria izango du. 
Sare eta zerbitzaile berdinean jardungo dugu. Monitoreak, 
proiektuaren zailtasuna egokituko du, parte-hartzaile 
bakoitzaren adina eta esperientzia kontuan izanda.

27 29/06/20

SARRERA SEKRETUAK: Lortzea hainbeste kostatzen 
zaizkizun gauzak lapurtzeaz nazkatuta? Minecraft 
mekanikak eta edozein jokalarien etxea ezkutatzeko 
mekanismoak ikasiko ditugu. Inork ez du jakingo 
nola sartu. Kutxa bidez aktibatutako sarrera, item 
jaurtiketagatik, 1x1 leize estuak, botoi ezkutuak,… 

28 06/07/20

ERLEZAINTZA: Erleen eztitik eratorritako blokeen 
erabilerak eta hauen ezaugarriak aztertuko ditugu.  
Ikasle aurreratuenek, automatismo eta ezti-abeletxeak 
sortuko d i tuzte, norbere sur v ival munduan 
txertatzeko.

29 13/07/20

ABELETXEAK: Zure survival mundane astuna egiten da 
krafteo desberdinetarako baliabideak biltzea. 
Interesgarria da hainbat baserrien sorrera. Janari 
blokeak, krafteoentzako materiala, esperientzia,… ez 
dira gehiago zure kezkak izango.

30 20/07/20

MINECRAFT-en FILM LABUR BAT GRABATZEA: Norberak 
gidoi bat asmatuko du, aukeratutako mapa bati 
buruzko istorio bat. Bideoa Davinci Resolve 15ean 
editatuko dugu. Honen laguntzaz, efektuak, soinuak, 
musika, elkarrizketak,… muntatuko ditugu. 

31 27/07/20

EHUNDUREN SORRERA: Minecraft-en gire ehun propioak 
sortzeko aukera dugu, jokoaren itxura gure gustura 
moldatzeko. Ez dira beharrezkoak editase munduan, 
aurretiko ezagupenak edukitzea. Beharrezkoak dicen 
erramintak erabiltzen ikasiko dugu poliki-poliki.

32 03/08/20

E S C A P E R O O M : F r o g a k , g a l d e r a k ,                                            
ezkututako objektuak, mekanismo sekretuak, 
ezkutatutako objektuak,… jolas makina desberdina 
desberdinak erabiliko ditugu, restone, komandu 
blokeak,… Ateratzeko gai izango zara? 

33 10/08/20

34 17/08/20

ABELETXEAK: Zure survival mundane astuna egiten da 
krafteo desberdinetarako baliabideak biltzea. 
Interesgarria da hainbat baserrien sorrera. Janari 
blokeak, krafteoentzako materiala, esperientzia,… ez 
dira gehiago zure kezkak izango.

35 24/08/20

SARRERA SEKRETUAK: Lortzea hainbeste kostatzen 
zaizkizun gauzak lapurtzeaz nazkatuta? Minecraft 
mekanikak eta edozein jokalarien etxea ezkutatzeko 
mekanismoak ikasiko ditugu. Inork ez du jakingo 
nola sartu. Kutxa bidez aktibatutako sarrera, item 
jaurtiketagatik, 1x1 leize estuak, botoi ezkutuak,… 

36 31/08/20

ERLEZAINTZA: Erleen eztitik eratorritako blokeen 
erabilerak eta hauen ezaugarriak aztertuko ditugu.  
Ikasle aurreratuenek, automatismo eta ezti-abeletxeak 
sortuko d i tuzte, norbere sur v ival munduan 
txertatzeko.


