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Robotika gaur egun pil-pilean dagoen gaia da. Hori dela eta, konpetentzia batzuk 

garatzeko Roboka jolasa sortu da. Hasteko, robot motorizatu bat egin da adibide bezala, 

garabi baten eta auto baten funtzioa duena, hau da, arazorik gabe pisuak altza eraman 

eta mugitu ditzake eta gainera, mugitu daiteke atzerantz eta aurrerantz, hau guztia egin 

dezake daukan motoreari esker. Gero, jolasaren taula sortu da, taula hau alde 

desberdinez osatuta dago; lehenengo zatia, 120 zelda dituen jolasa da, zelda horien 

artean aurrerantz (Giltza inglesekin) joaten lagunduko dizutenak eta atzerantz 

(kartzelarekin 29. Zelda) egin beharko dituzun zeldak daude.                                    Jokoa 

jolastu ondoren, esan daitekeena logika erabiltzeaz gain, talde lanean lan egiten ikasi 

dela. Roboka jokoaren onura esanguratsuenak sormena piztea, partaidetza sortzea, 

talde lanean lan egiten ikastea eta konpetentzia eta lidergoa garatzea izan dira, 

azkenfinean, joko honek akademikoki hobetzeaz gain, pertsonalki ere hobetzen zaitu. 
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SARRERA 

Robotika gaur egun pil-pilean dagoen gaia da. Hori dela eta, konpetentzia batzuk 
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garatzeko Roboka jolasa sortu da. Robotikaren onurak asko dira, batez ere txikitatik gaia 

aurkeztean, haien artean, onura ezagunenak emozionalki laguntzea, sormena piztea, 

pentsamendu kritikoa esnatzea, autoestima igotzea, talde lanean lan egiten ikastea eta 

konpetentzia eta lidergoa garatzea dira. 

Proiektu honen helburua, haurtzarotik jolas hau erabiliz, umeak arlo teknologiko 

desberdinak garatzea da, hauek dira arloak: robotika, matematika eta zientzia, besteak 

beste. 

Proiektu honen hipotesia Roboka jolasa jokatuz, etxeko txikiek hainbat arlotako 

konpetentziak eta ikasgaiak era dibertigarrian garatzea,  sormena berpiztuz da. Horrela, 

aurrera begira, hobeto pasatu egingo dabe.  

Aukeratutako gaia robotika izan da, jendeari pentsarazteko jolas honetan agertzen diren 

erronkak-eragiketak zelan ebaztu eta horrela jolasean aurrera egin. Jendeak ez ditu 

emaitzak hausnartzen, ez dute pentsatzen problema baten emaitzak nondik etorri 

daitezkeenik eta pentsatu beharrean aldiz, internetetik ideiak eta emaitza hartzen 

dituztelako.  

Gazteei gai dibertigarri eta interesgarri bat ikastera bultzatuz, interesa sortu daiteke, 

etorkizunerako prestatzen ari diren bitartean. Horrez gain, gaiaren abantailak izugarri 

onak dira! Adibidez, sormena piztea, etorkizunerako prestatzea, talde lanean hobetzea, 

rol desberdinak hartzea, logika erabiltzea etab. 

 

 

 

 

 

MARKO TEORIKOA  

ROBOTIKA 

Ingeniaritza mekaniko, elektroniko, elektriko eta biomedikoaren harreman bat da. 

Robotikak, gustuko duenari, kualitate asko ematen dizkio, logika erabiltzearena adibidez.  
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Duela 65 urte, Isaac Asimov idazleak robotikarako hiru lege aurkeztu zituen Runaround 

ipuinean:  

1) Robotak ez dio gizakiari kalte egingo, eta saihestuko du gizakia kaltetua izatea  

2) Robotak gizakiak emandako aginduak beteko ditu, lehenengo 

legearen aurka doanean ezik 

3) Robotak bere burua babestuko du, hori ez badoa lehenengo eta 

bigarren legeen aurka 

 

Pertsonak eta robotak bizikidetzan irudikatu zituen Asimovek bere 

zientzia-fikzioko kontakizunetan, eta bizikidetza horretarako 

beharrezko ikusi zuen robotak lege horien arabera programatzea. 

Dagoeneko, ordea, ez da hain fikziozkoa mundu hori: hor daude ibilgailu autonomoak, 

droneak, adinduei eta ezinduei laguntzeko robotak, industrian sartzen ari diren guztiak, 

eta baita ikasteko gai diren makinak ere. 

ROBOTIKA IRAKASKUNTZAN 

Robotika roboten sorkuntza, eraikuntza eta aplikazio-prozesu osoan espezializatzen den 

ingeniaritzaren adarra da. Beraz, arlo honen oinarriak ezagutzea oso baliagarria izan 

daiteke etxeko txikienentzat. Ikasleei robotika erakusteko, ondoren, ikasgelan 

robotikaren ikaskuntza bultzatzeko gako batzuk azalduko dira: 

Gaur egun, teknologia haurren eguneroko errutinaren parte da: aisialdiko 

jolasetik eskolako irakaskuntzara. Eskolako kurrikulumean roboten programazioa edo 

diseinua sartzeak etorkizunean funtsezkoak izango diren lanbideetarako gogoa eta bidea 

ireki diezaieke. Robotikaren irakaskuntzak haurrei eskaintzen dizkien abantailen artean, 

honako hauek aurki daitezke: 

● Hizkuntza garatzen laguntzea 

● Trebetasun motor finak menderatzen laguntzen du 

● Sormena eta pentsamendu kritikoa sustatzen ditu 

●  Matematika ikastea eta problemak ebaztea errazten du 

● Taldean lan egiten irakasten du eta sozializazioa bultzatzen du 

Memoria eta kontzentrazioa hobetzen ditu, eta gauzen funtzionamendua aurkitzeko jakin-

mina pizten du 

NOLA MOTIBATU UMEAK ROBOTIKAN HASTEKO 
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Modu desberdinak daude motibatzeko, haietariko bat, Scratch da. Scratch programa bat 

da. Programa horrek, modu errezean, istoriatxoak, jokuak edota animazioak sortzea 

programatzen du helburutzat. Horrekin, nahi bezalako jokoak edota 

istorioak egin daitezke,  aldi berean ondo pasatuz.  

Scratch programa, ez da oso zaila erabiltzeko, ez daude ez kodigo ezta 

zifratu arrarorik. Askoz ere sinpleagoa da.   

Beste modu bat, kurtso batera joatea da. Jendea ez da saiatzen, ez 

dakitelako nola egiten den. Horregaitik, kurtsoetara joateak asko laguntzen du. Jendeak 

ikastean, konfiantza handia hartzen du. Horrela saiatzeko gogoak sartzen jakez eta 

saiatu egiten dira. 

FUNTZIONAMENDUA 

Gure proiektuan sortzen ari garen jolasa Roboka da. Alde desberdinez osatuta dago; 

lehenengo zatia, 120 zelda dituen jolasa da, zelda horien artean aurrerantz (Giltza 

inglesekin) joaten lagunduko dizutenak eta atzerantz (kartzelarekin 29. Zelda) egin 

beharko dituzun zeldak daude, gehienetan erronka/eragiketak agertzen dira, jolasean 

epaile bat egon behar da, erronka/eragiketen emaitzak zuzenak edo okerrak diren esaten 

duena.   

Talde bakoitzak dado bat du, dado hori bota (dadoa txandakatuz) eta agertzen den 

kopurua taulan aurrerantz mugitu behar da, adibidez, 5 zenbakia 

irteten bada dadoan, taulan 5 zelda aurrera mugitu beharko gara, zelda 

bakoitzean ditugun galderak/buruketak (galdera/buruketa bakoitzak 

zailtasun maila desberdina) etab ondo erantzun behar dira, erantzun 

zuzena txartelaren atzekaldean dago, ondo erantzuten bada zeldaren 

zenbakiari dagokion pista hartu behar da eta horrela pistak batuz 

robota sortzen joango gara.  

Talde bakoitzak robot bat egin beharko du, robota sortzen ari zaren 

bitartean baliteke atzerantz joan behar izana. Robota erabat bukatuta dagoenean, 

programatu egin beharko da Scratch bidez, pistetan programatzeko laguntza jasoko dugu 

, azkenengoko probak egiteko.  

Azkenengo probak, beste ohol batean egiten dira, 3 proba egin behar dira: 

● Lehenengo proban, zinta beltzetik joan beharko du robotak, zirkuitu bat izango 
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balitz bezala. 

● Bigarren proba, 1 zenbakia duen kutxan dauden piezak sakabanatuta jarri oholan 

zehar eta robotak pieza horiek hartu eta denak alde batean ordenatuta utzi behar 

ditu.  

● Hirugarren eta azken proba, pisu proba da, robotaren gainean 2kg-

ko haltera jarriko da. Probak ondo egin baditu, azkenengo pausua egin 

beharko litzateke, robota desegin.  

 

Probak ondo amaitu eta robota arinago desegin duen taldeak jokoa 

irabazten du.  

ROBOTAREN MAKETA 

Hau izan da egindako robotaren maketatxoa adibide bat bezala. Ikusten den bezala, 
robot motorizatu bat da, garabi baten eta auto baten funtzioa duena, hau da, arazorik 
gabe pisuak altza eraman eta mugitu ditzake eta gainera, mugitu daiteke atzerantz eta 
aurrerantz, hau guztia egin dezake daukan motoreari esker. Oso erraza da piezak 
montatzea eta elkartzea, ez da indarrik egin behar eta oso sinplea da, hori bai, hainbat 
gauzatarako balio du robot maketa txiki honek (lehen aipatu den bezala). Egindakoa izan 
da adibide bat bezala izateko, hau da, inspirazio bezala erabiltzeko, izan ere, robot hau 
ez dago programaturik, aldiz, etorkizunean humeek egingo duten robota desberdina 
izango da eta programagarria izango da.  

Laburbilduz, hona hemen egindako maketatxo bat inspirazio eta adibide bezala izateko. 

Robot honek garabi eta auto funtzioa du; atzerantz eta aurrerantz mugitu daiteke eta 

objetuak altzatu, jaitsi, mugitu eta eraman. Hona hemen bideo bat: 

https://gopro.com/v/QneMRPKDpVKlb 

ESPERIMENTAZIOA 

https://gopro.com/v/QneMRPKDpVKlb
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HELBURUA: Jolas honen helburu nagusia bertan parte hartzen duten pertsonek 

robotikaren kontzeptu berriak ikastea da. Horretarako, lehenik eta behin, inkesta bat 

egingo da parte-hartzaile bakoitza zein mailatan dagoen jakiteko: 

❖ Kahoot 

➢ https://create.kahoot.it/share/scratch/e46c8272-7d34-4138-b7bb-

e6af29b42aed 

❖ Youtubeko tutorialak (robotikako esteka espezifikoak) 

➢ Scratch (Robota programatzeko) 

■ Tutoriala 

● https://www.youtube.com/watch?v=kIR_xWzONtk 

■ Link 

● https://scratch.mit.edu 

➢ Programazioari buruzko informazioa 

■ https://www.youtube.com/watch?v=smiLbFrKCi4 

Azkenik, Robota eraiki jokoan agertzen diren pistak erabiliz. 

MATERIALA 

1. Kartulina 

2. Lego piezak 

3. Gurpilak 

4. Motorea 

5. Kronometroa  

6. Zinta beltza 

PROZEDURA  

Prozedura hau jarraituko da, jolas hau sortzeko. 

ROBOKA KARTULINA  

1. Kartoia 70x40 cm-ra moztu 

2. Kartolinarekin forratu (urdina) 

3. Zeldak marraztu (Bakoitzak 4cm x 4cm izango du) 

4. Zeldak zerrendatu 

5. Zelda bakoitzean irudi bat jarri 

6. Zelda bakoitzaren barruan ekintza bat jarri 

PROBA EGITEKO KARTULINA 

1. Beste kartoi bat hartu eta 70x40 cm-ra moztu 

2. Kartoia forratu kartulina berdearekin 

3. Zinta islatzailea jarri, zirkuitua egiteko 

https://create.kahoot.it/share/scratch/e46c8272-7d34-4138-b7bb-e6af29b42aed
https://create.kahoot.it/share/scratch/e46c8272-7d34-4138-b7bb-e6af29b42aed
https://www.youtube.com/watch?v=kIR_xWzONtk
https://scratch.mit.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=smiLbFrKCi4
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4. Piezak gordetzeko kutxa bat sortu 

5. Pisua daukaten piezentzat kutxa bat sortu. 

 

JOLASA 

● 4 partaide direnez, bakoitzak kolore bat izango du, gorria, berdea, urdina eta horia. 

Pistak zenbakiaren kutxatxoaren barruan egongo dira, 4 pista berdin egongo dira, 

parte-hartzaile bakoitzarentzat bana, guztiek pista berdinak dituzte eta taula osoa 

lehenengo konpontzen duenak erraztasun gehiago ditu robota egin ahal izateko. 

DATUAK ETA EMAITZAK 

Grafiko honetan ikusi daiteke Roboka jokora %90ek 

jolastuko zutela, aldiz, %10ek ez zutela jolastuko, beraz, 

gehiengoek Robokara jolastuko zuten aukera izanda. 

 

Taula honek jendeak Robokari gehituko zutena adierazten du.  

Aldaketa batzuk mugimendu gehiago gehitzea, azalpen 

gehiago jartzea, saltoak ematea zelda batetik bestera etab. 

Hala eta guztiz, gehiengoak ez zuten aldaketarik egingo.  

 "Noizbait erabili al duzu Scratch edo antzeko aplikaziorik?” 

Galderari dagokionez, %83k baietz erantzun du, aldiz, %17k 

ez. 

 

“Zure kabuz erabiltzeko gai zara?” Galderari dagokionez, gehiengoak, 

hau da, % 69,8k baietz erantzun du, aldiz, %30,2k ezetz. 

 

Jokoa jolastu ondoren esan daitekeena logika erabiltzeaz gain, talde lanean lan egiten 

ikasi dela. Joko hau jolastu ondoren, onura esanguratsuenak sormena piztea, partaidetza 

sortzea, talde lanean lan egiten ikastea eta konpetentzia eta lidergoa garatzea izan dira. 

Alegia, robotika, matematika, zientzia eta teknologikia materiak ikasten dira, eta aldi 

berean, gaitasun matematikoak eta logiko teknologikoak garatzen dira, beste hainbat 

gaitasunen artean. Horretaz gain, jokoa jolastu zuten pertsonek izandako elkarrizketan, 

iritzi guztiek positiboki eta gomendatuz baloratu izan dute gure jokoa. 
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ONDORIOAK  

Ikerketa hau egin eta gauzatu ondoren, ateratako ondorioak hauek dira: gehiengoak 

jokoa jolastuko zutela, ideia gustatzen zaietela eta gainera, gauza asko ikasi dutela, 

pentsakera zientifiko, matematiko eta teknologikoak garatu dituztela eta esperientza 

izugarria izan dutela frogatu da. Horrez gain, logika erabiltzen ikasi izan da baita talde 

lanean lan egiten. Joko hau jolastu ondoren, izandako onurak, haien artean, onura 

esanguratsuenak emozionalki laguntzea, sormena piztea, pentsamendu kritikoa 

esnatzea, autoestima igotzea, talde lanean lan egiten ikastea eta konpetentzia eta 

lidergoa garatutzea izan dira. Beste hitzetan esanda, haurrek, jakin-min nekaezin 

horrekin, makina batek nahi dituen mugimenduak edo ekintzak nola egin ditzakeen ikasi 

dute, eta, aldi berean, beren gaitasun matematikoak eta logikoak garatu dituzte, beste 

hainbat gaitasunen artean. 

Horrez gain, proiektu honen hipotesiak bete dira: Roboka jolasa jokatuz, etxeko txikiek 

hainbat arlotako konpetentziak eta ikasgaiak era dibertigarrian garatu dituztelako  

sormena berpiztuz. Horrela, aurrera begira, hobeto pasatuko dute, ez dute ikasgai 

gehiengoetan zailtasunik izango eta gainera, logika erabiliko dute. "Robotekin 

elkarreragiteak hezkuntza prozesuak eta emaitzak indartu ditzake, hala nola ikaskuntza 

kontzeptuala eta prestakuntza kognitiboa, ikasleak motibatu, jakin-mina sustatu eta 

robotikaren inguruko kontzientzia areagotu dezake", azaldu du Cecilio Angulok, 

Kataluniako Politècnica Unibertsitateko irakasleak, Uses and benefits of robotika 

ikasgelan. 

Hau guztia esan ondoren, ziurtasunez esan daiteke proiektu honen helburuk bete direla: 

haurtzarotik jolas hau erabiliz, umeak arlo teknologiko desberdinak garatu dituztelako: 

arlo robotikoak, matematikoak eta zientziakoak, besteak beste. 

Ikerketaren datuak oso fidagarriak dira, izan ere, 55 pertsona inguruk erantzun dituzte 

formularioak eta zuzeneko grafikoak dira, inortxok manipulatu gabekoak.  

Hobekuntza proposamena benetako robot profesional bat erostea izango litzateke, hau 

da, robot profesionala piezekin, programazio gidarekin, etab. Izan ere, egin izan dena 

maketa bezalakoxea da, ondoren, etorkizunean edo jarraituko dena eta robotarekin ondo-

ondo geratuko dena. Beraz, hurrengo pausoak robotak erostea, piezak erostea, 

montatzea, manuala hartzea eta horrela proiektu interesgarri hau gauzatzea izango da. 

ESKERRAK 

Lan zoragarri hau egiten laguntzeagatik, animatzeagatik eta planifikatzeagatik, Miren 

Illarramendiri eskerrak eman nahi dizkiogu, bere iritziarekin eta ideiekin lana hobetu izan 

al dugalako. Une hau ere gustatuko litzaiguke Iosu Lizarralde Ibarbiari eskerrik beroena 

emateko gure lana hobetzen lagundu digulako eta momentu batzuetan guztiok behar 
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dugun animo hori eta laguntza hori emateagatik. 

Mila esker!!! 
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