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Astea Hasiera

Tresna desberdinak erabiliko ditugu. Gure denboraren %60a hartuko 
digun proiektua zehaztuko dugu. Haur bakoitzak bere errobota eta 
ordenagailu eramangarria izango du. Monitoreak, parte-hartzaile 
bakoitzak duen adin eta esperientziaren arabera, proiektuaren zailtasuna 
egokituko du.

27 29/06/20

JOLAS DEZAGUN: Lego Spike Prime plataforma robotikoarekin 
lan egingo dugu. Hauek, era askotariko proiektuak dira. 
Hasierako fasean, errobotak kopiatu eta programatuko ditugu. 2. 
fasean, errobotak eta hauen programazioak aldatuko ditugu. 
Azkenik, errobotak asmatu eta sortuko ditugu, aurre ezarritako 
balditza eta erronka bete ditzaten. Hona hemen proiektu batzuk: 
entrenatzaile pertsonalak, joko mentalak, pakete arakatzaileak, 
auto eroak.

28 06/07/20

PUXTARRI ETA ERRODAMENDUEN ZIRKUITUAK: 3 produktu 
desberdin erabiliko ditugu zirkuitu “ezinezkoak” sortzeko. Hauen 
laguntzaz, efektu fisikoen ondorioak ulertuko ditugu, hala 
nola, azelerazioa, inertzia, indarren oreda, mugimenduaren 
legeak,… Loopinak, mailuak, lianak, errebotagailuak, toberak, 
180 graduko biraketak,… APP-a erabiliko dugu zirkuituak 
simulatu eta emaitzak aurreikusteko.

29 13/07/20

JIMU: Robotika eta programazioaren munduan murgilduko gara. 
Serbomotoreek animali eta gizaitxurak muntati eta efektu 
harr igarr iak lortzeko aukera ematen dute. Dantzak, 
itzulipurdiak, koreografiak egingo ditugu. Loroak, pinguinuak, 
elefanteak, txakurrak, zaldiak, T-rex-a. Tablet bidez 
programatuko ditugu, bloke diagramed laguntzaz. Azkenik 
muntaiak, aldatu, hobetu eta sinkronizatuko ditugu.

30 20/07/20

BOOST: Robotikaren eta programazioaren munduan murgilduko 
gara, hainbat proiektu burutuz. Hala nola, gitarda elektrikoa, 
gizaitxurak, katua, 3D inprimagailua, 4x4 lur oroa eta starwars-
eko hainbat droide. Gainera, egindako eraikuntzak hobetzeko, 
Lego Technic-eko pieza eta motoreak erabiliko ditugu. Egindako 
muntaiak tablet bidez programatuko ditugu, bloke-diagrama 
aplikatuz. 

31 27/07/20

OZOBOT eta SPHERO MINI: logika eta programaketa landu 
beharko dugu, errobotak erronka eta oztopo desberdinak 
gainditzeko. Hámsterraren gurpila, logistika biltegia, labirintoa, 
erroboten sinkronizazioa, iluntasunean dantza eta koreografiak, 
argi eta soinuen ikuskizunak eta olinpiadak. Batzuk dira 
ebazpenak, ea zeinek aurkitzen dituen hoberenak.

32 03/08/20

EDISON: Robotika eta programazioaren munduan murgilduko 
gara. Txalo bidez maneiatu, oztopoak saihestu, linterna jarraitu, 
lerro jarraipena, sumo, garabi, tanke eta robot delineatzaileen 
borrokak. Robot sinkronizatuen (maisu eta menpekoak) 
koloniak eta erlekumeak. Eraikuntzak hobetzeko, Lego Technic 
piezak erabiliko ditugu. Programazioa bolle diagrama bidez.

33 10/08/20

34 17/08/20

PUXTARRI ETA ERRODAMENDUEN ZIRKUITUAK: 3 produktu 
desberdin erabiliko ditugu zirkuitu “ezinezkoak” sortzeko. Hauen 
laguntzaz, efektu fisikoen ondorioak ulertuko ditugu, hala 
nola, azelerazioa, inertzia, indarren oreda, mugimenduaren 
legeak,… Loopinak, mailuak, lianak, errebotagailuak, toberak, 
180 graduko biraketak,… APP-a erabiliko dugu zirkuituak 
simulatu eta emaitzak aurreikusteko.

35 24/08/20

ROBOTIKAN LEHEN HASTAPENAK: Lego Wedo 2.0 plataformarekin 
lan egingo dugu. Makinen muntaketan, mekanismoetan, 
robotetan eta hauen programazioan emango ditugu lehen 
urratsak. Besteak beste, animalien lasterketa bat egingo dugu: 
igelak, tximinoak, txiguaguak, dortokak, itsas lehoiak,… eraiki 
eta hobetuko ditugu.

36 31/08/20

JOLAS DEZAGUN: Lego Spike Prime plataforma robotikoarekin 
lan egingo dugu. Hauek, era askotariko proiektuak dira. 
Hasierako fasean, errobotak kopiatu eta programatuko ditugu. 2. 
fasean, errobotak eta hauen programazioak aldatuko ditugu. 
Azkenik, errobotak asmatu eta sortuko ditugu, aurre ezarritako 
balditza eta erronka bete ditzaten. Hona hemen proiektu batzuk: 
entrenatzaile pertsonalak, joko mentalak, pakete arakatzaileak, 
auto eroak.


