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1. LANAREN NONDIK NORAKOAK
Robotika gizartean lekua hartzen ari den neurri berean ari da lekua hartzen
ikastetxeetan ere. Batetik, etorkizunari aurre egiteko modua delako, eta,
bestetik, baliabide ezin hobeak ematen dituelako hainbat gaitasunetan
trebatzeko.
Programazioa, DBHko Teknologia eta Matematika irakasgaiei dagokien
arren, Lehen Hezkuntzako hainbat ikastetxetan ere lantzen da, 3. mailatik
gorako mailetan, gehienetan, Scratch programazio lengoaiaren bidez.
Scratch programa oso baliabide egokia da ikasleak robotikaren esparruan
murgiltzen hasteko, erraza eta oso motibagarria delako, besteak beste.
Robotikaz haratago, Scratch programa oinarrizko gaitasunak eskuratzeko
erabil daiteke, beste arloetako edukiak barneratzeko erreminta gisa. Halaber,
Scratch-en bidez, ikasleak era ludikoan programatzen ikas dezakete, hainbat
konpetentzia garatzen eta hainbat trebetasun lantzen dituzten bitartean:
askotariko informazioa bilatuz eta landuz; lan taldean arituz; askotariko
ekoizpenak sortuz eta partekatuz; proiektua diseinatzean, hipotesiak eginez
eta esperimentatuz; sor daitezkeen egoerei aurre egiten ikasiz; sormena
garatuz; eta abar. Laburbilduz, ikasleak konpetentzietan trebatzen laguntzen
du Scratch programak.

Hori guztia kontuan izanda, Scratch 2.0 aplikazioan trebatzeko eskuliburua
sortu nahi izan dut, irakurle; hau da, Scratch-ek nola funtzionatzen duen
ulertzeko balio duen lana egiten ahalegindu naiz, robotikan aritzeko gogoa
duten

ikastetxe

zein

irakasleentzat.

Horregatik,

ahalik

eta

modurik
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praktikoenean atondu dut, irakasleen formaziorako eta ikasleek ariketak
egiteko. Hori guztiaz gain, programazioaren oinarrizko trebetasunak lortzeko
eta aplikatzeko moduko ikasmateriala sortu nahi izan dut, edozein irakasle
eta ikaslerentzat baliagarria eta erraza.

Lanaren egitura
Site batean bildu dut eskuliburua, atalak erraz aurkitzeko moduan. Hala ere,
nahi duenak PDF formatuan ere eskuratu dezake eskuliburua, webgunetik
bertatik. Hona hemen lanaren egitura zein den eta zer dakarren atal
bakoitzak:



Sarrera. Zergatik den Scratch ikastetxeetan lantzeko programa
egokia.



Erabiltzailearen ingurunea. Scratch-en interfazea eta agindublokeak, hau da, Scratch erabiltzeko oinarrizko funtzioak azaltzen dira.



Ariketa gidatuak. Scratch programa erabiltzen ikasteko ariketak.
Guztira zortzi ariketa gidatu dira, urratsez urrats azaldutakoak, eta
hezurdura bera dutenak:
1. Ariketaren helburuak. Ariketaren helburu zehatzak zein diren
jasotzen du.
2. Jarraibideak. Ariketak osatzeko pausoak eta adibideak daude,
zehatz-mehatz emanak.
3. Proposamen

didaktikoa.

Ikasitakoa

aplikatzeko

proposamenak dira.
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4. Gehigarria. Programaren zenbait funtziotan eta tresnaren
erabileran sakontzeko atala da.


LEGO WeDo 2.0. Atal honetan, batetik, Lego Educacion-en Lego
Wedo 2.0 kit-aren ezaugarriak azaltzen dira. Bestetik, bi adibideren
bitartez, erakusten da LEGO WeDo-arekin eraikitako robot bat nola
kontrolatu daitekeen Scratch programarekin.



Webgrafia

eta

bibliografia.

Scratch

programaren

inguruan

sakontzeko iturrien zerrenda.

Lan hau IRALEko R400 ikastaroan sortutakoa da, Eibarren, 2018-2019
ikasturtean. Creative Commons lizentzia du, eta ariketak zein eskuliburua pdf
formatuan daude, webgunetik deskargatu ahal izateko.

Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiet lan hau egiteko ezinbestekoak izan
diren lagunei. Batetik, Zarauzko Berritzeguneari, bertan antolatutako
Robotika eta IKT mintegietan jasotako formazioagatik. Nola ez, Basakaitz
HHLH ikastetxeari, proiektu hau aurrera eramateko hazia jartzeagatik.
Azkenik, bidelagun izan dudan Ane Sarasketari, egin dizkidan zuzenketa eta
emandako aholku eta animoengatik. Mila esker!
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2. SCRATCH PROGRAMA

4

2.1. SARRERA
Scratch aplikazio informatiko bat da, programazio-lengoaiaren oinarriak ikasleekin
modu errazean ikasteko balio duena. Massachusetteko Teknologia Institutuko
baliabideen laborategiko The Lifelong Kindergarten taldeak sortu zuen, Mitchel
Resnick-en zuzendaritzapean, 2007. urtean.
Scratch programak, batetik, informatika sortzailea jorratzeko balio du –sormena
eta irudimena lantzen ditu, eta norberaren interesetatik abiatzen da– eta, bestetik,
pentsaera konputazionala garatzeko balio du. Izan ere, pentsaera konputazionala
helburu

zehatza

duen

pentsaera-prozesu

bat

da,

IKT

tresnak

erabiliz,

arazo-egoera bat nola ebatzi bilatzeko balio duena. Honako infografia honek
azaltzen duen moduan, pentsamendu konputazionala lantzeak berarekin dakar
hainbat gaitasun garatzea:

1. irudia. Pentsamendu konputazionala

Iturria: https://edikeus.com/
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Esan bezala, Scratch aplikazioa erraza da erabiltzeko hainbat arrazoirengatik:
besteak beste, modu bisualean programa daiteke, eta ikasleentzat erakargarria
da, interaktiboa eta intuitiboa. Gainera, askotariko baliabideak erabiltzeko aukera
du: irudiak, soinuak, testuak… Baliabide horiek guztiak landu, esperimentatu,
probatu eta sortu egin daitezke, eta haiekin jolastu, norberaren gaitasun eta
erritmoen

arabera, animazio,

joko

edo istorio

sinpleenetatik abiatu eta

konplexutasun handiagoko jarduerak sortzeraino.
Scratch doakoa da, eta, beharbada horregatik ere, erabiltzaile asko ditu. Zabala
da erabiltzaileen sarea, eta horren adibidea da programa berrogeita hamar
hizkuntzatara itzulita egotea. Halaber, han eta hemen sortutako lanak Scratch
komunitatearen webgunean partekatzen dituzte, nahi duenak ikusi, erabili,
moldatu eta jaisteko. Gainera, irakasleentzako gune berezia ere badago: ScratcEd
izeneko komunitatea.

Online eta offline bertsioak
Hainbat programatan bezala, Scracth ere online edo offline erabil daiteke. Hala
ere, eskolan erabiltzeko, offline erabiltzea gomendatzen da, konexio-arazoak
saihestu nahi badira. Offline erabiliz gero, izan kontuan Adobe Air pluging-a behar
dela, Adobe teknologian oinarrituta dagoen bertsioa delako.
Scratch 2.0 programaren offline bertsioa jaitsi nahi bada, kopiatu honako esteka
hau eta itsatsi nabigatzailearen URLan:
https://scratch.mit.edu/download#installation.
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2.irudia. Scratch 2.0 aplikazioaren exekutagarria jaisteko esteka.

Bestalde, nahiago bada, online bertsioa erabil daiteke, https://scratch.mit.edu/
webgunean sartuta. Bertsio honetan beharrezkoa da Flash Player programa, eta,
behar

izanez

gero,

honako

webgune

honetatik

jaitsi

daiteke

https://get.adobe.com/es/flashplayer/. Izan kontuan Online erabiltzeko komeni dela
kontu bat sortzea, proiektuak gorde eta partekatzeko, eta, halaber, beharrezkoa
dela helbide elektroniko bat izatea, Scratch kontu bat irekitzeko.
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2.2. ERABILTZAILEAREN INGURUNEA
Scratchek duen ezaugarri nagusia da erabiltzeko erraza dela, batetik, duen
interfazeagatik, eta, bestetik, erabiltzen duen bloke-sistemagatik. Bi elementu
horien konbinazioak erabilera intuitiboa bultzatzen du, eta, ondorioz, oso
programa egokia bilakatzen da programazio-kontzeptuak ikasteko. Zortzi urtetik
gorakoentzat pentsatuta dago, beraz, askotariko adin edota gaitasunetara
egokitzen den programa da.

2.2.1. Interfazea
Scratchen interfazea oso bisuala da. Tresna guztiak lehen begiratuan aurkitzeko
moduan du antolatua interfazea. Programak ingurune-grafiko sinplea, intuitiboa
eta funtzionala du, programa irekitzean, pantailan ikus baitaitezke eremu, bloke,
botoi eta ikono gehienak.
Pantaila hainbat eremutan banatuta ageri da, eta eremu bakoitzak bere funtzio
jakina du. Honela banatzen da pantaila:

3.irudia. Scratch erabiltzailearen ingurunea.
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Azter ditzagun ingurune-grafikoaren atalak eta bertako elementuak zertarako balio
duten:

Programaren agertokia edo erakusleihoa. Ezkerraldean eta goialdean kokatzen
da. Bertan, proiektua nola garatzen den eta emaitza zein den ikus daiteke.
Objektu edo sprite-ak eta hondoak aukeratzeko gunea. Ezkerraldean eta
behealdean kokatzen dira bi gune hauek. Bi lauki independente dira:
ezkerraldean, ertzean, hondoak erakusten dira, eta, alboan, hondoen eskuma
aldean objektuak edo sprite-ak.
Proiektuan erabiltzen ari diren objektu eta hondoak ageri dira koadrootan. Jakin,
objektu edo hondo berriak aukeratzeko, modu bat baino gehiago dagoela:
liburutegian aukeratu daitezke, norberak marraztu, karpetaren bateko irudia igo
edota web-kamerarekin ateratako argazkiak erabil daitezke.

4. irudia. Objektuak eta hondoak sortzeko aukerak.

Programak, bere liburutegian, hamaika hondo eta ehunka objektu ditu, gaika eta
hurrenkera alfabetikoan sailkatuta. Objektuekin eta hondoekin lan egiteko,
garrantzitsua da honako ohar txiki hauek kontuan izatea:
Liburutegiko objektuen izenak letra larriz hasten dira, Ball, esaterako. Halaber,
horietako zenbait objektuk mozorroak dituzte –Mozorroak erlaitzean aurki daitezke
mozorroak, eta aurrerago aztertuko dira 3.2.2. gehigarrian–, eta mozorro gehienek
objektuen izen bera jasotzen dute, baina letra xehez idatzita daude, eta, halaber,
luzapen-hizki bat izaten dute: esaterako, ball-a, ball-b, ball-c, ball-d, ball-e.
9

Idazkera zein den kontuan izatea garrantzitsua da, objektuen eta euren mozorroen
arteko nahasketarik egon ez dadin.

5. irudia. Objektuen liburutegia.

Blokeak (Skript-ak). Erdialdean kokatuta daude, Skript-ak erlaitzean. Eremu
honek pantaila goitik behera betetzen du, eta goialdean daude programazioblokeak. Blokeak, gainera, hamar kategoriatan sailkatzen dira. Bloke-kategoria
bakoitzak bere kolorea du (ikus 6. irudia), eta, halaber, bere agindu-bloke sorta.
Izan ere, agindu-bloke horien bidez emango zaizkie aginduak objektuei.

6. irudia. Scratch 2.0 aplikazioaren bloke-kategoriak.

Programazio-panela. Eskuinaldean eta goitik behera kokatua dago. Erabiliko
diren agindu-blokeak bertara arrastatzen dira askotariko programak sortzeko.
Gero, programa abiatutakoan, konektatutako blokeak bata bestearen jarraian
exekutatzen dira.
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Eten proiektua.
Bikoiztu objektuak.
Ezabatu objektuak.
Handitu edo txikitu objektuak .
https://scratch.mit.edu/
Aurkezpen-modua
edo pantaila osoko
modua.

Aukeratu
hizkuntza.

Soinuak edo
audio artxiboak.

Abiarazi proiektua.

Scratch programa
erabiltzen hasteko
aholkuak.

Agertokiak 480 x 360 pixeleko
dimentsioa du. Sprite-a edo objektua
kokatzeko, X eta Y ardatzen balioak
erabili behar dira.

Mozorroak edo
objektu batek izan
ditzakeen itxurak.

Aukeratu objektua edo sprite-a.

Aukeratuta
dagoen
objektua, eta
agertokian duen
kokapena.

Aukeratutako objektu bakoitzak
ikurra
izango du ondoan, eta bertan klik eginez
gero, objektu horri buruzko informazioa
agertuko da pantailan: posizioari,
norabideari edo errotazio-moduari
dagokiona. Horretaz gain, badago aukera
objektuaren izena aldatzeko.

Skript-ak erlaitzean
daude sailkatuta
agindu-blokeak.
Hauek elkarri
konektatuta daude,
objektu bakoitzaren
programa osatzeko.

Hondoak agertokiaren atzealdean agertzen diren
irudiak dira. Horiek Scratch liburutegian aukera
daitezke, norberak marraztu,ordenagailuko
karpetaren batetik irudia igo, edo web-kamerakin
ateratako argazkia erabili.

Blokeak
txikitu edota
handitu.

Marraztu objektua edo sprite-a.

Inportatu objektua edo sprite-a.
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2.2.2. Agindu-blokeak
Agindu-blokeetan oinarritzen da Scratch programazioa, eta, programa bat sortu
eta hark ondo funtzionatzeko, hainbat agindu bloke kateatu behar dira, aginduen
arteko koherentzia galdu gabe.
Skript-ak erlaitzean batzen dira agindu-blokeak, eta bertan aukeratutako blokeak
programazio-panelera arrastatzen dira. Agindu-bloke horiekin hainbat programa
sor daiteke, eta sortzen den programa bakoitza hondo eta objektu jakin bati
egokituko zaio.
Aurretik esan bezala, programa bat osatzean, hainbat bloke erabil daitezke
elkarren artean konbinatuta. Horretarako, prestatuta daude hainbat agindu-blokez
osatutako 10 multzo, eta multzo horiei kategoria deritze. Kategoria bakoitzari
kolore jakin bat dagokio, eta, aldi berean, kategoria bakoitzeko blokeek zeinek
bere kolorea bat izango du (ikus 6. irudia)–. Beraz, esan daiteke kategoria
bakoitzak bere agindu sorta propioa duela.
Bestalde, kategoriatan sailkatuta dauden arren, funtzioaren arabera ere sailka
daitezke blokeak, honela: multzokatzeko blokeak, txapel itxura duten blokeak edo
bloke erreportariak.
 Multzokatzeko blokeak. Azpialdean koska bat izaten dute eta goialdean
irekidura bat, bloke bat beste batekin elkartzeko. Objektuei funtzio jakin bat
betearazteko balio dute: mugitu, biratu, zerbait esan, danborra jo, etab.

7. irudia. Multzokatzeko blokeak.
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Bloke horien artean, Kontrola kategorian, begiztak –behin eta berriro
exekutatzen den sekuentzia– eta baldintzazko blokeak daude.

8.irudia. Laranjaz, begizta eta baldintzazko blokeak.

 Txapel itxura duten blokeak. Bloke hauek goialde biribila dute, eta
gehienak Gertaerak kategorian kokatuta daude. Scratch programan
Gertaerak

izeneko

seinaleak

erabiltzen

dira,

proiektuen

ekintzak

exekutatzen hasteko. Seinale horiek askotarikoak izan daitezke eta modu
askotan exekuta daitezke gainera: tekla bat sakatzean; bandera berdea
erabiltzean, programaren hasieran; objektu baten gainean sakatzean; mezu
jakin bat jasotzean; edo aurretik zehaztutako ekintza bat gertatzen denean
(ikus 9. irudia). Seinale horiek exekutatzen diren bakoitzean, azpian
kokatuta dauden bloke guztiak exekutatzen dira; programatutako ekintza
burutzeko balio dute, alegia. Ekintzak ere hainbat motatakoak izan
daitezke: proiektu bat abiaraztea; objektu bati ekintza jakin bat eginaraztea;
edota mezuak bidaltzea...
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9.irudia. Gertaerak kategoriako zenbait bloke.

 Bloke erreportariak. Bloke hauek dituzten berezitasunen artean, blokeen
arteko kateatzea dago: ezin dira elkarren artean lotu, baina beste blokeen
barruan sar daitezke. Bloke erreportariek bi itxura dituzte: ertz biribildua
dutenak daude batetik, eta triangelu formako ertzak dutenak bestetik.
Ertz biribildua duten bloke erreportariak informazioa emateko balio dute
–gehienetan datu bat; ausazko zenbaki bat, adibidez–.

10. irudia. Ertz biribildua duen bloke erreportaria.

Bestalde, triangelu formako ertza duten blokeak daude. Bloke horiek
Kontrola kategoriako baldintzazko blokeetan txertatzen dira, bloke horiek
dituzten hexagonoen barruan. Gainera, ohikoa da baldintza zehazteko
Sentsorea kategoriako zenbait bloke erreportari erabiltzea.

12. irudia. Bloke eragileak.(ikus 3.6.2
gehigarria)
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11. irudia. Urdin argiz, erreportari-blokea.

Azter dezagun 11. irudiko adibidea. Irudian agertzen denez, baldintza betetzen
bada, hau da, erantzuna baiezkoa bada, agindua exekutatu egingo da –objektuak
hamar pauso atzeraka egingo ditu–. Aldiz, ez bada betetzen, programak ez du
objektuak 10 pauso emateko agindua beteko eta aurrera jarraituko du.
Gainera, kontuan izan behar da Sentsoreak kategoriako blokeek elkarrekintzak
ahalbideratzen dituztela. Hona hemen, Sentsoreak kategoriako erreportari-bloke
batzuk, funtzioaren arabera sailkatuta:
Objektuen arteko elkarrekintza.

Erabiltzailearen eta programaren
arteko elkarrekintza.

Aukeratutako
objektuak sagua edo ertza ukitzen ari
den edo ez jakiteko erabiltzen da.

Tekla bat sakatuta
dagoen ala ez jakiteko erabiltzen
da.

Aukeratutako
objektuak erabiltzaileak aukeratutako
kolore jakin bat ukitzen duen edo ez
jakiteko erabiltzen da.
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Programazioa nola aplikatu: LEGO WeDo 2-a eta Makey Makey kit-a.
Scratch programak programazioaren mundura hurbiltzen du ikaslea, baina
programazio hori egunerokoan eta fisikoki aplikatzeko, badira hainbat hardware
Scratch programarekin erabiltzeko modukoak: LEGO WeDo 2-a eta Makey Makey
kit-a, esaterako.
Nahiz eta Lego WeDo 2.0-ak bere softwarea izan, Scratchek ere aukera ematen
du Lego WeDo 2.0-ren hardwarea kontrolatzeko. Bloke gehiago kategorian sartu
eta Extentsioa botoian klik eginez gero, hardwareak erabiltzeko gehigarriak
aurkitzen dira. Kasu horretan, LEGO WeDo 2.0 aukeratu, eta horrela WeDo 2.0
gailua programatzeko, Scratchen agindu-blokeak aktibatzen dira.
Hori horrela, Scratchek berak aukera ematen du Robotikaren eta teknologiaren
ikaskuntza Scratchetik haratago lantzeko.

13. irudia. Hardware-a konektatzeko gehigarriak eta aginduak.
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3. ARIKETA GIDATUAK
Atal honetan, Scratch programa nola erabili ikasteko hainbat ariketa proposatzen
dira. Scratch 2.0 offline bertsioan oinarritutako ariketak dira hemen aurkituko
dituzunak, eta ariketa bakoitza nola egin pausoz pauso dator azalduta. Scratch
programaren oinarrizko tresnak eta funtzioak zein diren jakiteko prestatutako
ariketak dira beraz, eta honako helburu didaktiko hauek lortzeko diseinatu dira:
 Programazio-lengoaiaren erabilpena sustatzea.
 Scratch programaren oinarriak erabiltzen ikastea eta barneratzea.
 Tutoriala jarraituz, plangintza aurrera eramatea eta prozesuan sortu
daitezkeen zailtasunak bideratzea.
 Programatzean esperimentazioaren eta iterazioaren bidez jardutea.
 Programatzean, sormen-aukerak ahalbidetzea.

Guztira zortzi ariketa dira eta ariketa bakoitzean hiru atal aurkituko dituzu,
honela banatuta:

1. Helburuak eta jarraibideak. Atal honetan ariketa bakoitzaren helburuak
zehazten dira eta ariketa bakoitza garatzeko pausoz pauso jarraitu
beharreko pausoak zein diren.
2. Proposamen

didaktikoa.

Behin

ariketa

bukatutakoan,

ikasitakoa

aplikatzeko, norberaren proiektu pertsonalizatua egitea proposatzen da.
3. Gehigarria. Zenbait funtzio eta tresna nola erabili sakon azaltzeko
sortutako atala da. Zenbait gehigarri teorikoak dira eta beste hainbat
praktikoak –ariketen bidez ematen dira azalpenak—.
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3.1. ARIKETA

KATUA AURRERA-ATZERA
Ariketaren helburuak


Scratchen katu baten animazioa sortzea.



Katuak miau soinua egitea.



Agertokiari hondoa jartzea.

Jarraibideak
 Ireki Scratch programa.


Lehenengo eta behin, aukeratu hizkuntza: euskara. Horretarako, egin klik
ikonoan –goialdean, ezkerrean dago–.

Ariketa honetan, ordenagailuak berez dakarren objektua erabiliko da: katua.
Oraingoz, objektuaren izena 1Spritea da, baina izen berri bat emango zaio: Mitxi.
 Beraz, izena aldatzeko, egin klik objektuaren goialdean, ezkerrean dagoen
zirkulu urdinaren gainean –informazioaren ikonoa–. Berehala, izena
aldatzeko leihoa irekiko da, eta bertan ageri den koadroan idatzi izen berria.

Egin ezazu klik
ikonoaren gainean.

14. irudia. Objektuaren informazio-ikonoa.

Alda iezaiozu izena
goialdeko koadroan.
15. irudia. Objektuaren informazioa.
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 Programa sortzen hasteko, arrastatu programazio-panelera
blokea –Mugimendua kategoriako lehena–.

Agindu-bloke honen
gainean klik egiten duzun
bakoitzean, katuak
hamar pauso aurrera
egingo ditu.

16. irudia. Mugimendua kategoriako blokeak.

 Orain arte, agindu-bloke bakar bat erabili da, eta, hura exekutatzeko,
nahikoa da gainean klik egitea. Hala ere, programa bat exekutatzeko,
aukeratu Gertaerak kategoriako

blokea, eta programaren hasieran

jarri. Bloke horrek blokearen azpian dauden gainontzeko blokeak hurrenez
hurren exekutatzeko balio du. Honela:

Bandera berdea sakatzean
blokearen gainean klik egiten
duzun bakoitzean, Mitxi
izeneko objektuak hamar
pauso aurrera egingo ditu.

.
17. irudia. Gertaerak kategoriako blokeak.
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 Aurrera egiteko, aukeratu Soinua kategoriako

blokea eta

arrastatu programazio-panelera. Honela:

Proba ezazu ea
programatutako blokeak
exekutatzen direnean
objektuak hamar pauso
aurrera egiten dituen eta miau
soinua egiten duen.

18. irudia. Soinuak kategoriako blogeak.

Izan kontuan badagoela bestelako soinuak sortu eta erabiltzeko aukera ere
(ikus 3.1.2. gehigarria).
 Behin soinua hautatutakoan, aukeratu

blokea eta arrastatu

programazio-panelera. Ondoren, egin klik 10 balioaren gainean eta idatzi
minus hamar (-10). Agindu horren bidez, Mitxi objektuak, oraingoan, hamar
pauso atzera egingo ditu.

Egin ezazu klik -10
pausu mugitu izeneko
blokearen gainean,
katuak pausoak
atzeraka egiten dituela
ikusteko.

19. irudia. Urdinak dira mugimendu-blokeak.



Programazioarekin jarraitzeko, aukeratu

blokea. Bloke hori

Kontrola kategoriako agindu sortan dago. Aurrera egiteko, sortutako
agindu-sekuentzia aukeratutako errepikatu blokean txertatu behar da
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osorik (ikus 20.irudia). Orduan, errepikatu blokearen bidez, barneko
agindu-sekuentzia bera hamar aldiz errepikatuko da, hau da, objektuak
hamar aldiz egingo du aurrera-atzera eta miau soinua errepikatuko du.

20. irudia. Kontrola kategoriago blokeak.

Bestalde, aurretik azaldu den moduan, agindu-sekuentzia osorik kokatu behar da
Gertaerak

kategoriako

blokearen

azpian

programa

exekutatzeko

(ikus 20. irudia).
 Mitxi objektuaren programa exekutatzean, katuaren mugimendua oso
azkarra da; mugimendu hori moteltzeko, gehitu Kontrola kategoriako
blokea, eta horrela, Mitxi objektua egiten ari den mugimendua
begi-bistaz ikusterik izango da. Bloke horren bidez, objektua segundo batez
egoten da zain hurrengo agindua bete baino lehen, eta horrek mugimendua
moteltzen du. Garrantzitsua da bloke hau leku egokian txertatzea; kasu
honetan, soinuaren eta atzeraka mugitzeko blokeen artean, hain zuzen.
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Proba ezazu ea sortutako programa ondo
abiarazten den!
Egin ezazu klik agertokiaren goialdean,
eskuineko izkinan dagoen
bandera
berdearen ikonoaren gainean. Programa
eten nahi izanez gero, egin klik
gorriaren ikonoan.

botoi
21. irudia. Abiarazi eta eten botoiak.

Agertokiari beste itxura bat eman nahi izanez gero, hondo batekin apain daiteke.
Horretarako, lau aukera daude: programaren liburutegian hondoa aukeratzea;
norberak hondoa marraztea; ordenagailuko karpetaren batetik irudia igotzea; edo
web-kamerekin ateratako argazki bat erabiltzea.
 Ariketa honetan, liburutegian aukeratuko da irudia. Horretarako, hondoen
liburutegia irekitzeko, egin klik behealdean eta ezkerrean dagoen
paisaiaren ikurraren gainean.

Aukera ezazu
blue sky izeneko
hondoa eta
ondoren sakatu
OK botoia.

22. irudia. Programaren hondoen liburutegia.

 Behin bukatutakoan, gorde ariketa ordenagailuko karpeta batean.

Gorde ezazu sortu
duzun proiektua eta jarri
iezaiozu nahi duzun
izena.

23. irudia. Ariketa gorde.
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Scratch webgunean erabiltzaileek sortu dituzten lanak ikusteko, jaisteko eta
moldatzeko aukera dago, eta, beraz, nahi izanez gero, norberaren proiektua ere
igo daiteke Scratch webgunera. Horretarako, Scratch online bertsioa erabili behar
da, eta programaren editorean, goiko menuan, sortutako proiektua besteekin
partekatzeko botoian klik egin.

24. irudia. Scratch 2.0 online bertsioaren editorea.
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3.1.1. Proposamen didaktikoa
3.1. ariketa lantzean, programaren tresna eta funtzio hauek ezagutu dituzu:
-

Zer funtzio duen hizkuntza aldatzeko botoiak.

-

Zein den mugimendua sortzeko blokea eta nola erabiltzen den.

-

Zein modu dauden programazio-panelean agindu-blokeak exekutatzeko.

-

Zein den soinua txertatzeko blokea.

-

Nola erabiltzen den Kontrola kategoriako errepikatu…arte blokea.

-

Zer funtzio duten abiarazi eta eten ikonoek.

-

Nola erabiltzen den hondoen liburutegia.

-

Zein modu dagoen agertokian liburutegiko hondo bat jartzeko.

-

Nola aldatu izena objektu bati.

-

Nola gorde sortutako proiektua.

https://scratch.mit.edu/projects/261641965/8779874/
25. irudia. 3.1. ariketa Scratch webgunean partekatuta.

Orain, ikasitakoa aplikatzeko garaia da! Hasteko, moldatu egindako lehen ariketa
nahieran. Horretarako, aldatu hondoa, soinua eta pauso kopurua. Esperimenta
ezazu zenbait bloke berri gehituz programari.
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Jarraian, ikasi duzuna baliatuz, egin ezazu zeure proiektua, gutxienez honako
baldintza hauek beteko dituena:
 Erabili beharreko objektua 1Spritea izatea.
 Agertokian hondo bat agertzea.
 Katuaren mugimendua goitik beherakoa eta behetik gorakoa izatea.
 Katuak miau esan beharrean danborra jotzea.
 Hogei aldiz agindu-sekuentzia bera errepikatzea.
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3.1.2. Gehigarria: soinuak

Atal honetan, programaren soinuak egiteko aukerak aztertuko dira. Soinuak
kategoriako blokeekin, WAV,

MP3

eta MIDI

formatudun soinu-artxiboak

erreproduzi daitezke. Gainera, beste aukera batzuk ere dituzte Soinuak
kategoriako blokeek: adibidez,

blokearen bidez hainbat instrumentu

aukeratu daitezke, soinuaren bolumena eta iraupena kontrola daiteke; eta musika
sor daiteke, askotariko notak dituen teklatu baten bidez.

26. irudia. Teklatua.

27. irudia. Aukeratu instrumentua.

Zein soinu erabili nahi den aukeratzeko orduan, Soinuak erlaitzera jo behar da eta
hiru aukerotako bat erabili:
1. Soinu bat Scratch-ek duen liburutegian aukeratzea
Soinu-liburutegian audio artxibo asko dago, hainbat kategoriatan eta gaika
sailkatuta.

28. irudia. Soinuak erlaitza.

29. irudia. Scratch programaren soinu-liburutegia.
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Play botoian klik eginez gero, aukeratutako audioa entzun daiteke. Behin zein
audio erabili nahi den erabakitakoan, egin klik audioaren gainean, eta, jarraian,
sakatu OK botoia. Horrela, artxiboa Soinua kategorian gordeko da, eta,
aurrerantzean, agindu-bloke bezala erabiltzerik egongo da.

2. Audioa grabatzea
Norberak soinua grabatzeko aukera ere badago, eta egindako grabazioak edita
eta txerta daitezke. Horretarako, soinu-editorea erabili behar da. Izan kontuan
mikrofonoa behar dela hori egiteko.

30. irudia. Scratch programaren soinu-editorea.

3. Artxiboa inportatzea
Ordenagailuaren karpetaren batean dagoen soinu bat igo daiteke programan
erabiltzeko.
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3. 2. ARIKETA

HAU GOSEA!
Ariketaren helburuak


Loroa eta Sagarra objektuak erabiliz animazio bat sortzea.



Animazioaren hasieran, Loroa objektuak gosea duela bunbuilo batean
adieraztea.



Loroa agertokian zehar hegan aritzea, sagarra harrapatu nahian.



Agertokiari hondoa jartzea.



Animazioa pantailan aurkezpen-moduan ikustea, alegia, pantaila osoan.

Jarraibideak
 Ireki Scratch programa.
 Scratch programa irekitzen den bakoitzean, 1Spritea izeneko objektua
agertzen da aurrezarrita, Scratchen katua hain zuzen. Dena den, ariketa
honetan, katuaren beharrik ez dagoenez, ezabatu egin behar da.
Horretarako, sakatu ordenagailuko saguaren eskuineko botoia, aukeratu
objektua eta egin klik ezabatu aukeran.

.
31. irudia. 1Spritea objektua.
32. irudia. Objektu bat ezabatzeko aukera.
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Programa osatzen hasteko, bi objektu behar dira: loro bat eta sagar bat. Lehena,
loroa, programak duen objektuen liburutegan aukeratuko da. Bestea, berriz,
Scratch programaren irudi-editorea erabiliz marraztuko da.
 Loroa izeneko objektua liburutegian aukeratzeko, egin klik behealdean eta
eskuinean dagoen

ikonoaren gainean, objektuen liburutegia irekitzeko.

33. irudia. Objektuen liburutegia irekitzeko ikonoa.

Egin klik
ikonoaren
gainean.
Ondoren, aztertu
irekitzen den leihoa.
Ehunka irudi dituzu
bertan, kategoriatan
sailkatuta.
Aukera ezazu dauden
loroen artean bat, eta
egin klik OK botoian.

34. irudia. Scratch programak duen objektuen liburutegia.

 Behin lehen objektua liburutegian hautatu denean, bigarrena gehitzeko,
ireki irudi-editorea eta marraztu sagar bat.

Egin klik botoiaren gainean objektu
berria marrazteko.
Editorea irekitakoan, marraz ezazu
sagar bat, irudi-editoreak margotzeko
dituen tresnak erabilita.
Gogora ezazu objektuen izenak
aldatzea!

35. irudia. Scratch programaren irudi-editorea.

29

Objektuak edo sprite-ak aukeratuta daudenean, objektu bakoitzarentzat programa
bat sortu behar da.
Erne!
Programa hasi baino lehen izan
gogoan honako hau: soilik
urdinez aukeratuta daukazun
objektuarentzat izango dira
aginduak!
36. irudia. Sagarra izeneko objektua aukeratuta.

Dena den, aurrera egin aurretik, izan kontuan honako oharra beste behin:
mozorroen izen gehienek objektuen izena izaten dute, baina objektuen izenak ez
bezala, mozorroen izenak letra xehez idatzita datoz eta luzapena izaten dute:
Parrot objetua, baina parrot-a eta parrot-b mozorroak.
Bi programa osatu behar dira beraz, objektu bakoitzarentzat bat. Lehenengo
Sagarra objektuaren programa nola egin aztertuko da.

Sagarra objektuarentzako programa


Hasteko, arrastatu Mugimendua kategoriako

blokea

programazio-panelera. Jarraian, aukeratu Kontrola kategoriako
blokea. Bloke horren barnean txertatuko den

blokea

behin eta berriz errepikatuko da. Horrela, Sagarra objektuak ordenagailuko
saguaren mugimendu bera jarraituko beti, aldi berean. Bukatzeko, gehitu
Gertaera kategoriako

blokea programaren hasieran eta exekutatu

programa.
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37. irudia. Sagarra objektuaren programa.

Loroa objektuarentzako programa
 Aukeratu Loroa izeneko objektua.
 Loroa objektuaren programa sortzeko, arrastatu Itxura kategoriako
blokea programazio-panelera. Ondoren, egin klik Hello!
balioaren gainean, eta, haren ordez, idatzi Hau gosea! balioa. Agindu hori
exekutatzen denean, Loroa objektuak “Hau gosea!” esaldia bunbuilo batean
adieraziko du, bi segundoko tartean.
 Jarraian, objektua animatzea tokatuko da. Loroak hegoak gora eta behera
mugitu ditzan, gehitu Itxura kategoriako

blokea. Agindu-bloke

horren bidez, objektuaren mozorroa aldatzen da, eta, horrela, hegan
egiteko mugimendua irudikatuko du. Mozorro aldaketa horiek oso bizkorrak
izaten dira, eta begiz ikusteko, mugimenduen arteko denbora apur bat
luzatu beharra izaten da. Horretarako, erabili Kontrola kategoriako
blokea. Bertan, 1 balioaren ordez, idatzi 0.25 balioa, izan ere,
balio horrekin loroaren hegoen mugimendua bizkorra izango da, baina
begiz ikusteko modukoa.
Egin ezazu klik programazio-panelean,
agindu-bloke hauen gainean.
Lortu al duzu loroak hegan egitea?

38. irudia. Laranjaz, Kontrola kategoriako blokea.
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Hala ere, badago mozorroa aldatzeko beste modurik, eta horretan sakondu nahi
izanez gero, ikus 3.2.2. gehigarria.
 Programarekin aurrera jarraitzeko, gehitu

blokea; Loroa objektua

aurrerantz mugitzeko, hegan ariko bailitzan.
Beste mugimendu bat ere programatu beharko da ondoren: Loroa objektua
Sagarra objektuari segika ibiltzea, hain zuzen. Mugimendua kategoriako
blokea erabili beharko da horretarako. Agindu-bloke horrek,
gezi txiki bat du bere baitan, eta bertan klik eginez gero menu bat irekitzen da.
Behin menua irekitakoan, bi aukeretatik Sagarra aukera hartu behar da, Loroa
objektua Sagarra objektuaren atzetik aritu dadin.
Egin ezazu klik gezi
beltzaren gainean
sagarra aukeratzeko.

39. irudia. Mugimendu kategoriako blokea.

Urrats honetan, garrantzitsua da objektuaren errotazio-modua zein den ondo
aukeratzea. Objektu bakoitzak daukan

ikurraren gainean klik eginez gero,

objektuari buruzko askotariko informazioa agertuko da, eta, tartean objektuaren
errotazio-moduari dagozkion hiru aukera: biraka aritzea, eskuin-ezker mugitzea
eta errotaziorik ez egitea.

Proba itzazu objektuak dituen
errotazitzeko hiru aukerak.

40. irudia. Objektu baten informazio-eremua.

Programa honetan, eskuin-ezker mugitzeko errotazio-modua aukeratuko da; hala,
objektuak noranzkoa aldatuko du, betiere, buruz behera jarri gabe.
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 Bukatzeko, arrastatu Kontrola kategoriako

begizta-blokea. Izan ere,

begizta-blokea denez, barnean txertatuko den agindu-sekuentzia etengabe
errepikatuko du (ikus 41. irudia).

41. irudia. Laranjaz, betirako begizta-blokea.

 Egindako programa horretan, agertokiari itxura alda dakioke, eta hondo
batekin apaindu. Ariketa honetan, liburutegian aukeratuko irudi bat erabiliko
da horretarako. Aukeratu zeru urdin baten hondoa liburutegian eta egin klik
OK botoian.
 Jarraian, programa exekutatzeko, gehitu Gertaera kategoriako
blokea eta kokatu programaren hasieran.

Proba ezazu ea
sortutako programa
ondo exekutatzen den!

42. irudia. Loroa izeneko objektuaren programa.

Honako

ariketa

hau

abiarazi

aurretik,

aurkezpen-modua

Horretarako, klik egin goialdean eta ezkerrean dagoen

zabalduko

da.

ikurraren gainean.

Honela:
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43. irudia. Aurkezpen-modua edo pantaila osoan.

 Ondoren, gorde ariketa.
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3.2.1. Proposamen didaktikoa
3.2. ariketa hau egitean Scratch programaren tresna eta funtzio hauek ezagutu
dituzu:
-

Zein modu dauden objektuak ezabatzeko.

-

Irudi-editorearen erabilera jakin bat: objektu bat diseinatzea.

-

Nola erabiltzen den Mugimendua kategoriako joan…kokapenera blokea.

-

Nola erabiltzen den Itxura kategoriako …esan 2 segunduz blokea.

-

Zein funtzio duen Itxura kategoriago hurrengo mozorroa blokeak.

-

Nola erabiltzen den Mugimendua kategoriako …begira jarri blokea.

-

Zein den objektu baten informazio-eremua.

-

Zein diren objektuaren errotazio-moduak.

-

Zein funtzio duen Kontrola kategoriako betirako blokeak.

-

Nola erabiltzen den pantaila osoa edo aurkezpen-modua funtzioa.

https://scratch.mit.edu/projects/252183590/
44. irudia. 3.2. ariketa Scratch webgunean partekatuta.

Orain zure txanda da! Aplikatu ikasitakoa! Hasteko, egindako ariketa nahieran
molda eta esperimenta dezakezu: objektuen errotazio-modua aldatu, objektuak
esan beharrekoa zehaztu; erabiltzaileak kontrolatuko duen objektu bat erabili;
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objektuak animatzeko, Itxura eta Mugimendua kategoriako askotariko blokeak
gehitu; edota beste bloke batzuk gehitu.
Jarraian, aplika ezazu ikasi duzuna, eta egin ezazu zeure proiektua, gutxienez
baldintza hauek beteko dituena:
 Bi objektu erabiltzea, eta horietariko bat norberak diseinatzea.
 Bi objektuetako batek zerbait esaten duela bunbuilo batean irudikatzea.
 Objektuen mozorroak aldatzea.
 Bi objektuetako bat besteari segika dabilela simulatzea.
 Soinuren bat erreproduzitzea.
 Hondo bat agertzea.
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3.2.2. Gehigarria: mozorroak
Programa exekutatzen ari den bitartean, objektu batek duen itxura da mozorroa,
eta objektuen mugimendua irudikatzeko balio du. Objektu batek hainbat mozorro
izan ditzake, eta Itxura kategorian aurki daitezke programak dituen mozorroak.
Mozorroak erlaitzean sartuz gero, esaterako, Parrot objektuak dituen mozorroak
ikus daitezke, besteak beste. Kasu honetan bi mozorro hauek:

45. irudia. Mozorroak erlaitza.

Itxura kategorian dagoen

blokea erabil daiteke objektuari

mozorroa aldatzeko. Halaber, objektuaren mugimendua eta animazioa lortzeko,
bloke horrek duen gezi beltzean

klik egin eta aukeratutako objektuari dagozkion

mozorroak azaltzen dira. Agindu-bloke honen bidez, programaren erabiltzaileak
aukeratzen du objektuaren mozorroa zein izango den. Aldiz,
erabiltzean,

programak

objektuarentzako

mozorroa

dagokion

blokea
hurrenkeran

aukeratzen du.
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3.2. ariketaren garapenean

blokea erabili da, baina esan bezala,

badago beste modu bat Loroa objektuak hegan egiteko mugimendua irudika
dezan, hain zuzen,

blokearen bidez (ikus 46. irudia).

46. irudia. Morez, itxura-blokeak.

Bestalde, mozorro berriak sortzeko aukerak asko zabaltzen dira, baldin eta
norberak marrazten baditu mozorrook, edo fitxategiren batetik inportatu eta
web-kameraren bidez ateratako argazkiekin.
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3.3. ARIKETA

AZTIA ETA MAMUA
Ariketaren helburuak


Aztiaren eta mamuaren objektuak erabiliz animazio bat sortzea.



Animazioaren hasieran, aztia handitzea eta mamua txikitzea.



Aztia teklatuko norabide-geziekin mugiaraztea.



Mamua hegan dabilela, aztia ukitzen duen aldiro, soinua erreproduzitzea
eta kolorez aldatzea.



Agertokiari hondoa jartzea.

Jarraibideak:
 Ireki Scratch programa eta ezabatu ordenagailuak berez dakarren 1
Spritea izeneko objektua.
Programa osatzen hasteko, bi objektu behar dira: Aztia (Wizard) eta Mamua
(Ghost2). Biak objektuen liburutegian hautatuko dira. Behin bi objektuak aukeratu
direnean, horietariko bakoitzarentzat programa bat osatu behar da. Lehenengo
Aztia objektuarena sortuko da.
Aukera ezazu Wizard izeneko
objektua objektuen liburutegian. Jar
iezaiozu eskuin-ezker mugitzeko
errotazio-modua, eta ondoren alda
iezaiozu izena.

47. irudia. Objektuaren informazio-eremua.
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Aztia objektuarentzako programa
 Hasteko, arrastatu

blokea programazio-panelera. Izan

ere, agindu-bloke horren bidez, Aztia objektua agertokiaren ezkerraldeko
eta beheko ertzera mugituko da, bi segundoko tartean.

Proba ezazu ea aztiak honako agindu hau
betetzen duen:

Objektuaren
botoian klik egiten baduzu,
objektuaren informazio-eremuan aztiaren
kokapena zein den ikusiko duzu; hau da, X
eta Y ardatzen balioak zein diren.

48. irudia. Objektuaren informazio-eremua.

Izan kontuan objektuaren lekua ezartzeko X eta Y ardatzen balioak erabili behar
direla (ikus 3.3.2 gehigarria).
 Ondoren, aukeratu Itxura kategoriako

blokea eta arrastatu

programazio-panelera. Horrela, aztiaren tamaina handitu egingo da.

Orain arte bi agindu-bloke erabili
dituzu.

49. irudia. Morez, objektuaren tamaina aldatzeko blokea.

Proba ezazu bi bloke horiek
exekutatuta ea Aztia objektua
mugitzen den eta bere tamaina
handitzen den.

 Aztiaren orain arteko agindu-sekuentzia exekutatzeko, aukeratu Gertaerak
Kategoriako

blokea.
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Aurrera jarraitzeko, aztiaren mugimendua erabiltzaileak kontrolatuko du teklatuko
norabide-geziekin, eta horrela, Aztia objektua agertokian zehar mugiaraziko du
erabiltzaileak.
 Hori egiteko, aukeratu

blokea, Aztia objektua gora, behera,

ezkerretara eta eskuinetara mugiarazteko. Egin klik blokeak duen
ikonoan, eta jarraian irekitzen den leihoan, eta hautatu goranzko gezia
aukera. Horrela, teklatuko goranzko gezia sakatzen den bakoitzean,
objektuak ekintza jakin bat exekutatuko du.
 Mugimendua kategoriatik aukeratu

blokea, egin klik bertan

duen triangeluan eta menua irekitakoan aukeratu (0) goi aukera. Horrela,
goranzko gezia sakatzen den bakoitzean, objektuak gorako norabidea
hartuko du.
 Azkenik, aukeratu

blokea, goranzko gezia sakatzen den

bakoitzean, objektua goraka mugitzeko.

Egiazta ezazu ea teklatuko
goranzko gezia sakatzen
duzun bakoitzean Aztia
objektua goraka mugitzen
den.

50. irudia. Objektuaren goranzko mugimendua.

Behin objektua goraka mugitzeko agindu-sekuentzia programatu denean, ez da
beharrezkoa objektuaren mugimendu bakoitza programatzea. Izan ere, hori
egiteko modu azkarrago bat dago: sekuentziaren gainean ordenagailuko saguaren
eskuineko botoian klik egitea, eta bertan irekitzen den leihoan bikoiztu aukera
sakatzea. Ondoren, moldatu bikoiztu den sekuentzia, sakatuko den gezia eta
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objektuak hartuko duen norabidea aldatuz. Ariketa honetan, egin beharreko
aldaketak hauek dira (ikus 51. irudia):
 Beheranzko gezia: biratu 180⁰, objektua beheraka mugitzeko.
 Eskuineranzko gezia: biratu 90⁰, objektua eskuinera mugitzeko.
 Ezkerreranzko gezia: biratu -90⁰, objektua ezkerrera mugitzeko.

Egiazta ezazu ea teklatuko
norabide-gezi jakinetan
sakatzen duzun bakoitzean,
Aztia objektua gezi bakoitzari
dagokion noranzkoan mugitzen
den.

51. irudia. Objektuaren mugimendua programa.

Izan kontuan Scratch programak objektuen norabideak graduen bidez finkatzen
dituela (ikus 3.3.2. gehigarria). Gainera, erabiltzaileak, objektuaren mugimendua
kontrolatzeko, Sentsoreak kategoriako

blokea erabil dezake

(ikus 3.3.3. gehigarria).
Behin Aztia objektuaren programa osatutakoan, Mamua objektuaren programa
hasteko garaia da. Ez ahaztu Mamua objektuak aurretik aukeratuta egon behar
duela.

Mamua objektuarentzako programa
 Hasteko, Mamua objektua aukeratuta dagoenean, tamaina aldatuko zaio.
Horretarako, sakatu programak goialdean duen barrako

ikonoa, eta
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ondoren, egin klik Mamua objektuaren gainean behar beste aldiz, nahi den
tamaina lortu arte. Oraingoan, objektua txikiagotu egin behar da.

Txikiagotu ezazu mamua,
dagoen objektuak txikitzeko
ikonoa erabiliz.

52. irudia. Objektuak txikitzeko ikonoa.

 Behin-behinean

mamuaren

tamaina

txikitu

denean,

arrastatu

blokea programazio-panelera. Agindu horren bidez mamua
agertokiaren goiko eskuin aldeko ertzera mugituko da, eta bertan kokatuko
da.
 Orain, objektuaren norabidea ezartzeko, aukeratu
txertatu,
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balioaren

ordez,

blokea, eta

Eragiketak

kategoriako

blokea. Horren bidez, bi balio horien arteko
ausazko edozein balio hartzen du Mamua objektuaren norabide-aginduak.
Honela geldituko da agindu-blokea:

53. irudia. Ausazko balioa.

 Jarraian, Mamua objektua hegan ari den mugimendua irudikatzeko, gehitu
Itxura kategoriako

eta

blokeak.

Halaber, objektua agertokitik irten ez dadin, mugimendua zehaztu beharra
dago. Beraz, gehitu Mugimendua kategoriako

blokea.

Horren bidez, Mamua objektuak, ertza ukitzen duen aldiro, biratu eta
kontrako noranzkoa hartuko du.
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Beraz, mamuaren itxura aldatzeko eta agertokitik irten gabe mugi dadin, honako
agindu-bloke hauek programatuko dira:

54. irudia. Mamua objektuaren programa zatia.

 Orain, mamuak aztia ukitzen duenean zer gertatuko den programatzeko
momentua da.

baldintzazko blokea erabiliko da horretarako.

Bertan, txertatu Sentsoreak kategoriako

blokea

hexagonoaren barnean. Ondoren, egin klik sentsore-blokeak duen gezian,
eta hautatu aztia aukera. Honela:

55. irudia. Urdin-argiz, sentsore-blokea.

Ezarritako baldintza horren arabera, erabaki bat hartuko du programak. Hala,
zehaztutako baldintza betetzen bada, mamuak soinu bat erreproduzitu eta kolorea
aldatuko du. Soinu- eta kolore-aldaketa programatzeko, honako urrats hauek
jarraitu behar dira:
 Ireki Soinua erlaitzeko soinu-liburutegia eta aukeratu Fairydust izeneko
soinua. Soinu hori Soinua kategoriako

bloke bezala erabiliko

da.
 Bigarrenik,

aukeratu

Itxura

kategoriako

blokea,

mamuaren kolorea aldatzeko.
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Proba itzazu bloke horrek dituen
askotariko efektuak eta aztertu ezazu
zer gertatzen den efektu-aldaketa
balioa aldatzen denean.

56. irudia. Objektuaren efektu aldaketak blokea.

Aipatutako guztia programatu ondoren, honela geldituko da baldintzazko
blokearen egitura:

57. irudia. Baldintzazko blokearen egitura.

Programak aurrera egin dezan, baldintza betetzen den bakoitzean, Mamua
objektua automatikoki mozorroz eta kolorez aldatuko da, eta, era berean, soinua
erreproduzituko du.
 Horretarako, aukeratu

blokea, eta barnean txertatutako aginduak

etenik gabe errepikatuko dira, bukatzeko agintzen ez zaion bitartean.
Honela:

58. irudia. Laranjaz, Kontrola kategoriako blokeak.
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Agertokiari beste itxura bat emateko, hondo batekin apain daiteke, liburutegian
hondo bat aukeratuta:
 Aukeratu gaztelu baten barnealdearen hondoa eta sakatu OK botoia.
Bukatzeko,
kategoriako

mamuaren

agindu-blokeak elkartu

behar

dira

eta

Gertaerak

blokearen azpian kokatu, sortutako programa exekutatzeko.

Proba ezazu ea
mamuaren programa
zuzena den.

59. irudia. Mamua objektuaren programa.

 Ariketa abiarazteko, aurkezpen-modua erabiliko da. Horretarako, egin klik
goialdean eta ezkerrean dagoen
irekitzeko, eta jarraian sakatu

ikonoaren gainean aurkezpen-modua
ikonoa.

60. irudia. Aurkezpen-modua.

 Ondoren, gorde ariketa.
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3.3.1. Proposamen didaktikoa
3.3. ariketa egitean, Scratch programaren honako tresna eta funtzio hauek
ezagutu dituzu:
-Zein diren programaren agertokiaren neurriak.
-Zein funtzio duen Mugimendua kategoriako errebotatu ertza ukitzean
blokeak.
-Nola erabiltzen den Eragiketak kategoriako bi zenbakiren arteko ausazko
balioa blokea.
-Zein funtzio duen Itxura kategoriako tamaina berdin…% blokeak.
-Nola erabiltzen diren teklatuaren norabide-geziak.
-Zein funtzio duten objektuak txikitzeko eta handitzeko ikonoek.
-Zein funtzio duen Sentsore kategoriako ukitzen al du? blokeak.
-Zein den Kontrola kategoriako baldintzazko baldin…orduan blokearen
erabilpena.
- Zein funtzio duen Itxura kategoriako efektu aldaketa blokeak.

https://scratch.mit.edu/projects/250855494/

61. irudia. 3.3. ariketa Scratch webgunean partekatuta.
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Orain, zure txanda da ikasitakoa aplikatzeko! Hasteko, egindako ariketa molda eta
esperimenta dezakezu nahieran: objektuen kokapena eta norabidearen balioak
aldatu; mozorroak aldatu; objektuentzako askotariko efektuak erabili; edo proba
ezazu beste bloke batzuk gehitu.
Jarraian, ikasi duzuenarekin egin ezazu zeure proiektua, gutxienez baldintza
hauek beteko dituena:
 Erabili beharreko objektuak hiru izatea: marrazoa eta bi arrain.
 Marrazoa teklatuko norabide-geziekin mugiaraztea.
 Arrainen tamaina txikitzea.
 Objektuen mugimendua irudikatzeko mozorroak aldatzea.
 Arrainak agertokian zehar mugitzea.
 Arrainak, marrazoa ukitzen duten aldiro, soinu bat erreproduzitzea eta
agertokitik desagertzea.
 Itsas-azpiko hondo bat erabiltzea.
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3.3.2. Gehigarria: kokapena eta norabidea
Scratchek duen agertokiak 480×360 pixeletako dimentsioa du, eta, objektuen
agertokiko posizioak kokatzeko X eta Y ardatzen balioak erabiltzen dira. Horrela,
objektu bat kokatzeko, X ardatzaren balioa ezartzen da lehenik –zuzen horizontala
da, eta -240 eta 240 arteko balioak hartzen ditu– . Ondoren, Y ardatza ezartzen da
–zuzen bertikala da eta -180 eta 180 arteko balioak hartzen ditu–. Agertokiaren
erdiko puntua ardatz kartesiarrak ebakitzen diren puntua da (X:0,Y:0).

62. irudia. xy-grid izeneko hondoa.

63. irudia. Posizio aldagaiak aktibatuta.

63. irudian ikusten den bezala, Mugimendua kategoriako X eta Y aldagaiak
aktibatzen badira, agertokian objektuaren kokapena agertzen da; eta objektua
lekuz aldatuz gero, X eta Y-ren balioak aldatzen dira.
Bestalde, objektuen norabidea gradutan neurtzen da (-180⁰ eta 180⁰ artean),
honela:

64. irudia. Objektuen norabideak.

65. irudia. Norabide-aldagaia aktibatuta.

Iturria: Intef.
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3.3.3. Gehigarria: norabide-geziak
Garatu den ariketa honetan, norabide-gezien bidez programatzeko modu jakin bat
azaldu da. Hala ere, bada beste modu bat ere: Sentsoreak kategoriako
blokea erabiltzea. Hona hemen nola egin:
 Blokeak duen gezian klik eginez gero, irekitzen den leihoan, aukeratu
goranzko gezia, aurrerantzean teklatuko gora gezia erabili ahal izateko.
 Ondoren, baldintza bat sortu behar da. Aukeratu Kontrola kategoriako
baldintzazko blokea eta txertatu

blokea

hexagonoaren barnean. Baldintza betetzen denean, objektuak goranzko
norabidea har dezan, gehitu

blokea. Egin klik bertan dagoen

triangeluan, eta hautatu (0) goi aukera menuan.
 Objektua mugitzeko, erabili

agindua.

Beraz, hori horrela eginez gero, baldintzazko blokearen egitura honako hau izango
da (ikus 66. irudia):

66. irudia. Objektuaren goranzko mugimendua.

Ondoren, agindu-sekuentzia hori hirukoiztu egin behar da, teklatuko gezi
bakoitzak bere agindu-sekuentzia izan dezan. Horretarako, urrats hauek jarraituko
dira:
 Sakatu programak goiko barran duen

ikonoa, eta jarraian egin klik

baldintzazko blokean. Horrela, agindu-sekuentzia bikoiztu egingo da.
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 Behin beste hiru sekuentziak programazio-panelean daudenean, aukeratu
bakoitzean zein tekla sakatu eta zehaztu tekla hori sakatzean objektuak zer
norabide hartu behar duen. Honela:

67. irudia. Norabide-gezien programaren zati bat.

 Programa bukatzeko, txertatu lau agindu-sekuentziak
gehitu sekuentziaren hasieran

blokean, eta

blokea. Honela:

68. irudia. Norabide-geziekin objektua kontrolatzeko programa.
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3. 4. ARIKETA

ZER EGINGO DUGU?
Ariketaren helburuak


Bi objekturekin hiru eszena dituen istorio bat sortzea.



Eszena bakoitzean, bi objekturen artean elkarrizketa bat sortzea.



Eszena bakoitzari hondo bat jartzea eta txandaka aldatzea.



Objektu bietako batek zenbait mugimendu egitea.

Jarraibideak
 Ireki Scratch programa.
 Aukeratu bi objektu programako liburutegian: Lur (Avery Walking) eta
Amets (Devin). Gogoan izan, programa irekitakoan, 1Spritea objektua
azalduko dela, berez dakarren objektua delako. Ezabatzeko, egin klik goiko
barrako

ikonoaren gainean, eta, jarraian, aukeratu 1 Spritea objektua.

Behin 1 Spritea objektua ezabatutakoan, lehen urratsa zein hondo erabiliko den
erabakitzea da. Oraingoan honako hiru hauek aukeratuko dira liburutegian: eskola
bat, saskibaloi-kantxa bat eta etxe bateko gela bat.
Aukera itzazu liburutegian agertokian
erabiliko diren hiru hondoak.
Horretarako, egin ezazu klik
paisaiaren irudian –behealdean eta
ezkerrean–.
69. irudia. Hondoen liburutegia irekitzeko ikonoa.
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Hiru hondoak aukeratutakoan, kontuan izan Hondoak erlaitzean lau irudi daudela,
eta, nahi izanez gero, hondo zuria ezaba daitekeela, erabiliko ez delako. Ondoren,
aldatu izena hondo bakoitzari.

Sar zaitez Hondoak erlaitzean, eta nahi
izanez gero, ezaba ezazu hondo zuria,
ez baita erabiliko.
Bertan, aukera itzazu zein hondo
erabiliko duzun, bakoitzaren gainean klik
eginez. Ondoren, alda iezaiozu izena
irudi bakoitzari, goialdean dagoen
koadroan (ikus 70. irudia).

70. irudia. Hondoak erlaitza.

Ariketa hau egitean, objektuen arteko komunikazioa lortzeko,
kategoriako

eta

Gertaerak

blokeak erabiliko dira. Horien bidez, bi

objektuetako batek hitz egiten bukatzen duenean, bidali denei blokearen bidez,
hitz egiteko txanda emango dio beste objektuari. Izan ere, txandakatze hori
programatzeko bidali denei blokea erabiltzen da, dagoen agindu-sekuentzia
horretatik kanpo dauden beste agindu-sekuentziei deitzeko. Baina, bloke horren
agindu-sekuentzia exekutatzeko, jasotzean blokea erabili behar da; izan ere,
jasotzean blokea exekutatzen denean, azpian dituen aginduak exekutatzen dira.
Ariketa honetan, jasotzean blokearen bidez, objektuak hitz egiteko txanda hartuko
du.
Objektuaren programa osatzen hasi aurretik, lehenbizi, eszena bakoitzeko
objektuen arteko elkarrizketaren gidoia idatziko da, eszena bakoitzean agertuko
den elkarrizketa zein den zehazteko. Horrela, 1. eszenan Lur eta Amets eskolaren
atarian elkartuko dira, eta Amets objektuak emango dio hasiera elkarrizketari.
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1. eszenako gidoia: eskolako atarian

Amets:
—Kaixo, Lur. Nora zoaz?
Lur:
—Kaixo, Amets. Saskibaloi-kantxara noa.
Amets:
—Zurekin noa!

 Amets izeneko objektua programatzean, hondoa jartzea izango da eman
beharreko lehenengo agindua. Horretarako, aukeratu
blokea, eskola izeneko hondoa jartzeko 1. eszenan.
 Jarraian, aukeratu

blokea, eta erabili bertan X: 94 eta

Y: -38 balioak, Amets izeneko objektua 1. eszenaren hondoan zein
puntutan kokatuko den ezartzeko.
 Programan zehar, nahi izanez gero, Amets objektuak duen itxura alda
daiteke; Mozorroak erlaitzean, lau mozorroren artean bat aukeratuta. Dena
dela, banan-banan aukeratu behar dira mozorroak. Ariketa honetan,
lehenengo, aukeratu

blokea.

Ondoren, Amets eta Lur objektuen arteko elkarrizketa programatzea tokatzen da.
 Amets izeneko objektuak galdera bat egingo dio Lur objektuari.
Horretarako, erabili

blokea, eta bertan Hello!-ren ordez

“Kaixo, Lur. Nora zoaz?” esaldia idatziko da. Agindu hori exekutatzen
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denean, Amets objektuak esaldi hori bunbuilo batean adieraziko du, bi
segundoko tartean.

71. irudia. Hitz egiteko bunbuiloa.

 Beti bezala, programa exekutatzeko erabili

blokea.

Programak mezuak bidaltzeko aukera ematen du. Honako urrats honetan Amets
objektuak galdera egin ondoren, mezu bat bidaliko dio Lur objektuari, Lurren hitz
egiteko txanda adierazteko.
 Hori egiteko, erabili

blokea. Bloke horrek duen gezi beltzean klik

eginda irekitzen den menuan, hautatu bi aukeretatik honako hau: mezu
berria… aukera. Aukera horrek mezuari izen jakin bat jartzeko balio du,
beraz, segidan irekitzen den leihoan, idatzi mezua identifikatzeko balioko
duen izen edo esaldi bat (ikus 72. irudia).
Bidaliko den
mezua
identifikatzeko
idatz ezazu
koadroan Kaixo,
eta onartu.
72. irudia. Bidali denei blokearen egitura.

 Ondoren, egin klik OK botoian, eta gehitu

blokea, Amets

objektuaren agindu-sekuentzian.
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Amets objektuari dagokion orain arteko agindu-sekuentziak honela dio:

73. irudia. Amets objektuaren programaren zati bat.

Jarraian, Lur izeneko objektuaren programa osatzen hasi behar da.
 Lehenik, Lur objektuaren txanda dela jakinarazi behar zaio programari.
Horretarako, arrastatu

blokea programazio-panelera. Bloke

honen bidez, Lur objektuak jakingo du mezu zehatz bat jasotzen duenean
–Kaixo mezua kasu honetan– hitz egiteko bere txanda dela, eta, beraz,
Lur objektuaren agindu-sekuentziari hasiera emango zaio.
 Hala ere, elkarrizketa hasi aurretik, Lur objektuaren itxura eta kokapena
zehaztu behar dira, eta, horretarako, erabili
Jarraian, gehitu

blokea.

blokea, 1. eszenaren hondoan Lur

objektua non kokatuko den ezartzeko.
 Elkarrizketa

zehazteko

tartea

dator

ondoren.

Horretarako,

erabili

blokea, eta, bertan Hello! esaldiaren ordez, idatzi “Kaixo,
Amets. Saskibaloi-kantxara noa.” esaldia. Ondorioz, bloke hori exekutatzen
denean, Lur objektuak esaldia adieraziko du, bunbuilo batean eta hiru
segundoko tartean.
Amets objektuarekin egin den bezala, Lur objektuak mezua bidaliko dio Amets
objektuari, txanda emateko.
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 Horretarako, gehitu

blokea. Izan gogoan zein diren eman

behar diren urratsak bloke horren egitura osatzeko: egin klik triangeluan;
irekitzen den menuan, aukeratu mezu berria; eta jarraian jarri izena mezuari
eta onartu (ikus 72. irudia).
Laburbilduz, honako agindu hauek dira Lur objektuak jaso dituenak, 1. eszenaren
hondoan, eskolako atarian, alegia:
Proba ezazu ea ondo exekutatzen
den bi objektuen arteko lehen
elkarrizketa eskolako atarian.

74. irudia. Lur objektuaren programaren zati bat.

Behin Lur objektuak bukatu duenean, berriro Amets izeneko objektuaren txanda
da. Beraz, aukeratu Amets objektua berriro.
 Aukeratu

blokea, Amets objektuak bere txanda dela jakin

dezan, hots, objektu honentzat sortuko den agindu-sekuntziari hasiera
emateko. Amets objektuak “Zurekin noa!” erantzungo du. Horretarako,
erabili

blokea.

Orain Amets eta Lur objektuak lekuz aldatu direla simulatu behar da. Beraz,
1. eszenako eskola ataria desagerrarazi eta 2. eszenako hondoa irudikatu behar
da: saskibaloi-kantxa bat. Bertan bi objektuen arteko elkarrizketari jarraipena
emango zaio. Beraz, programatzean lehenik, 1. eszenako hondoa aldatzea
tokatzen da, eta jarraian 2. eszenako hondoa ezartzea. Ondoren, Ametsek
elkarrizketarekin jarraituko du. Gainera, bi objektuen itxura aldatu beharko da, eta,
Lur objektua hasierako posiziotik beste puntu batera mugituko da.
Hona hemen programatu beharreko elkarrizketaren gidoia:

57

2. eszenako gidoia: saskibaloi-kantxan

Amets:
—Lur, hemen ez dago inor!
Lur (pentsatzeko bunbuiloa):
—Zer egin dezakegu?
Lur (hitz egiteko bunbuiloa):
—Nahi al duzu nire etxera etorri film bat ikustera?
Amets:
—Ados!

 Hasteko, aukeratu

blokea, horrela 2. eszenan

saskibaloi-kantxa izeneko hondoa azalduko da, eta, segidan, gehitu
blokea, Amets objektuari itxura aldatzeko.
 Ondoren, zehaztutako eszena berrian, elkarrizketa hasiko du Amets
objektuak: “–Lur, hemen ez dago inor!” adieraziko du bunbuiloan, bi
segundoko tartean. Iraupena zehazteko, gehitu
blokea.
 Aurreko sekuentziekin egin den bezala, oraingoan ere blokeak bata
bestearekin lotu behar dira, eta, ondoren, gehitu

blokea, txanda

emateko.

Beraz, orain arteko blokeak elkartuta, honako agindu hauek dira Amets objektuak
jaso dituenak, Lur objektuaren txanda heldu aurretik.
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Proba ezazu ea aldatzen
diren agertokiko hondoa eta
Amets objektuaren itxura.

75. irudia. Amets objektuaren programaren zati bat.

Orain Lur objektuaren txanda denez berriz, aukeratu Lur objektua. Hemendik
aurrera, aurreko objektuarekin egin den bezala, 2. eszenarako sekuentzia berri bat
osatuko da.
 Aukeratu

blokea; horrela, 2. eszenan Lur

objektua saskibaloi-kantxa izeneko hondoan azalduko da.
 Lehenengo, objektua non kokatuko den ezarriko da X eta Y balioak ezarriz.
Adibidez, X:-172 eta Y:-61.
 Ondoren,

aldatu

Lur

objektuaren

itxura.

Horretarako,

aukeratu

blokea.
Hortaz, 2. eszena zehazteko, hasieran Lur objektuak agindu hauek jasoko ditu:

76. irudia. Marroiz, Gertaerak kategoriago blokea.

 Elkarrizketarekin jarraitzeko, aurretik egin den bezala, Lur objektuak bere
txanda dela jakin dezan, gehitu

blokea, eta agindu-sekuentziari

hasiera emango zaio. Oraingoan, objektuak pentsatzen ari dela irudikatuko
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du, pentsatzeko bunbuiloa baten bidez. Bertan “Zer egin dezakegu?”
esaldia agertuko da.

77. irudia. Pentsatzeko bunbuiloa.

Ondoren, Lur objektua Amets objektuarengana hurbilduko da, elkarrizketarekin
jarraitzeko. Mugimendu hori irudikatzeko, erabili honako bloke hauek:
 Gehitu
hurbiltzeko,

blokea, eta, gero, Amets objektuarengana
aukeratu

elkarrizketari berrekingo dio,

blokea.

Lur

objektuak
blokearen

bidez.
 Sekuentzia bukatzeko, erabili

blokea, Lur objektuak Amets

objektuari txanda emateko.
Blokeak elkartu eta gero, 2. eszenan, honako agindu-sekuentzia hau sortuko da
Lur objektuarentzat.
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Proba ezazu ea Lur
izeneko objektuak agindu
guztiak betetzen dituen.

78. irudia. Lur objektuaren programaren zati bat.

Orain Amets objektuaren txanda da berriro, eta aurreko sekuentzietan jarraitu
diren pauso berak eman beharko dira.
 Beraz, aukeratu Amets izeneko objektua.
 Lehenik eta behin, aukeratu

blokea, Amets objektuaren txanda

dela ezartzeko.


Erabili

blokea, Ametsek esaldi hori bunbuilo batean

adierazteko, bi segundoko tartean.
Berriro

Lur

eta

Amets

objektuak

lekuz

aldatu

behar

dira,

hau

da,

saskibaloi-kantxa utzi eta Lurren etxeko gela batean irudikatuko dira. Hor garatuko
dira 3. eszenako ekintzak. Lehenik eta behin, hondoa aldatu eta gela izeneko
hondoa ezarri behar da, bertan; jarraian, Lur eta Amets objektuen itxurak
aldatuko dira, eta Lur oinez irudikatuko da, film bila doala adierazteko.
Guzti hori simulatzeko, honako urrats hauek jarraituko dira:
 Hasteko, aldatu hondoa, 3. eszenan hondo berri bat ezartzeko, gela bateko
hondoa hain zuzen. Gehitu

blokea, gela izeneko hondoa

eszenan ager dadin.
 Jarraian, gehitu

blokea, Lur izeneko objektuaren itxura

aldatzeko.
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Testuinguru horretan hasi programatzen hirugarren eszenako elkarrizketa.
3. eszenako gidoia: gelan

Amets (pentsatzeko bunbuiloa):
— Zer gela handia!
Amets (hitz egiteko bunbuiloa):
—Lur! Zer gela ederra daukazun!
Lur (hitz egiteko bunbuiloa):
—Film bila noa! Bion artean aukeratuko dugu zein ikusi!

3. eszena horretan Amets objektuak hasiko du elkarrizketa:
 Lehenengo, gehitu

blokea. Esaldia pentsatzen ari

dela irudikatzeko erabiliko da bloke hori, pentsatzeko bunbuilo baten bidez
adierazi dadin, eta, halaber, bi segundoko tartean egiteko aginduko zaio.
 Bigarren, gehitu

blokea. “–Lur! Zein gela ederra

daukazun!” esaldia esaten ari dela irudikatzeko, hitz egiteko bunbuilo baten
bidez adierazteko, eta bunbuiloaren irudikapenak bi segundoko iraupena
izan dezan.
 Ondoren, Lur objektuak bere txanda dela jakin dezan, erabili
blokea.
Hortaz, honako agindu hauek bete beharko ditu Amets izeneko objektuak
3. eszenako objektuen arteko elkarrizketa sortutakoan:
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79. irudia. Amets objektuaren programaren zati bat.

Orain, berriro, Lur objektuarentzako agindu-sekuentzia sortzeko momentua da,
eta aurreko sekuentzien egitura bera erabiliko da.
 Arrastatu

blokea programazio-panelera.

 Objektuaren itxura aldatzeko, aukeratu

blokea.

 Jarraian, zehaztu elkarrizketa, Lur objektuak Amets objektuari honela
erantzun diezaion: “Film bila noa! Bion artean aukeratuko dugu zein ikusi!”.
Horretarako, erabili

blokea.

 Txanda honetan, Lur objektuari mugimendua emateko, beste animazio bat
irudikatuko da: Lur film bila abiatuko da, oinez. Horretarako, erabili honako
bloke hauek:
Proba ezazu sekuentzia hori.
Zer egiten du Lurrek? Badabil?

.
80. irudia. Objektuaren mugimendua irudikatzeko blokeak.

 Objektuak norabide jakin bat izan behar du, oinez aurreraka doan
mugimendua irudikatzean. Norabide hori zehazteko, egin klik objektuaren
botoian, eta bertan dagoen

norabidearen ikonoan, zehaztu
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objektuaren norabidea zein izango den. Kasu honetan, 94°-ko norabidea
izango du.

Proba ezazu ea objektuaren
norabidea aldatzen den,
objektuaren informazio-eremuan
dagoen norabidearen ikonoa
mugitzen duzun bakoitzean.

81. irudia. Objektuaren informazio-eremuko norabide-ikonoa.

Behin, Lur objektuaren norabidea zehaztutakoan, noraino heldu behar duen
objektuak zehaztu behar da: eskuinaldeko pantailaren ertza ukitzen duenean
gelditu beharko du objektuak. Horretarako, 80. irudiko agindu-sekuentzia behin eta
berriz errepikatu beharko da.
 Mugimendua errepikatzeko, sartu 80. irudiko agindu-blokeak
blokearen barnean. Horrela, bertan txertatutako aginduak, behin eta berriz
errepikatuko dira.
 Ondoren, objektuak ertza ukitzean, agindu horien errepikapena eten egingo
da. Horretarako, txertatu

sentsore-blokea errepikatu… arte

blokeak duen hexagonoan.
Bukaeran,

honako

agindu-sekuentzia

izango

du

Lur

izeneko

objektuak

3. eszenan:

82. irudia. Lur objektuaren programaren zati bat.

 Lur objektuaren programa bukatzeko, gehitu honako agindu-sekuentzia
hau:
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83. irudia. Lur objektuaren programaren zati bat.

Agindu-sekuentzia horren bidez (ikus 83. irudia), Lur objektua 1. eszenan
kokatuko da,

ikonoaren bidez. Hau da, programa berriro abiatzen den

bakoitzean programak hasierara joko du, eta pantailak hasierako itxura hartuko
du: eskolako ataria agertuko da, hain zuzen.
Amaieran, erreparatu programazio-panelari, sortu diren agindu-sekuentziak nola
gelditu diren ikusteko. Pilatuta dauden agindu-sekuentzia horiek guztiak
ordenatzeko, egin klik saguaren eskuineko botoiarekin programazio-panelean, eta
hautatu Garbitu aukera. Hori eginez gero, objektuen sekuentziak hurrenkeran
jarriko ditu programak, automatikoki.
Proba ezazu ea agindu-sekuentziak
automatikoki hurrenkeran jartzen diren,
programazio-panelean saguaren eskuineko
botoiarekin klik eginda, eta Garbitu
instrukzioa aukeratuta.

84. irudia. Garbitu instrukzioa.

 Bukatzeko, abiarazi programa eta frogatu aginduak ondo betetzen direla.
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85. irudia. Amets objektuaren programa.

86.irudia. Lur objektuaren programa.

 Ondoren, gorde ariketa.
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3.4.1. Proposamen didaktikoa
Honako ariketa hau egitean, Scratch programaren tresna eta funtzio hauek
ezagutu dituzu:
-

Zein den Itxura kategoriako hondoa…(era) aldatu blokearen erabilera.

-

Zein den bidali denei eta jasotzean blokeen funtzionamendua.

-

Zein den Itxurak kategoriako pentsatu blokearen erabilera.

-

Zein

den

Gertaerak

kategoriako

hondoa…(e)ra

aldatzen

denean

blokearen funtzioa.
-

Zein den Sentsoreak kategoriako ukitzen al du? egitura duen blokearen
erabilera.

-

Objektu baten norabidea, zein den, informazio-gunean dagoen norabidea
ikonoaren funtzionamendua.

https://scratch.mit.edu/projects/254339648/

87. irudia. 3.4 ariketa Scratch webgunean partekatuta.

Orain zure txanda da! Hasteko, egindako ariketa molda eta esperimenta dezakezu
nahieran: hondoak aldatuz; pentsatu eta esan blokeen testuak eta iraupena
aldatu; begizta-blokeak erabili; edota beste bloke batzuk gehitu.
Jarraian, ikasi duzunarekin egin ezazu zeure proiektua, eta asma ezazu istorio
txiki bat honako baldintza hauek beteko dituena:
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 Bizpahiru hondoak erabiltzea.


Gutxienez, bi objektu erabiltzea.

 Elkarrizketa bat irudikatzeko, bidali denei eta jasotzean blokeak
erabiltzea.
 Pentsamendua irudikatzeko, itxura-blokeak erabiltzea.
 Objektuen mozorroak aldatzea.
 Objekturen batek soinuren bat erreproduzitzea.
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3.5. ARIKETA

EUSKAL HERRIKO IBAIAK ETA MENDIAK
Ariketaren helburuak


Galdera-erantzunen joko bat sortzea.



Objektuari galderak eginaraztea.



Jokoaren

erabiltzaileak

objektuak

egindako

galderari

erantzutea,

ordenagailuaren teklatuaren bidez.



Galdera bakoitzak bere hondoa izatea, eta era berean hondo horrek
galderarekin zerikusia izatea.



Objektuari mozorroak aldatzea.

Jarraibideak
 Ireki Scratch programa, eta ezabatu ordenagailuak berez dakarren
1Spritea objektua.
 Aukeratu Dee izeneko objektua programako liburutegian. Ondoren, eman
izen berria objektuari: Ilazki.
Ariketa honetan hondoak nola erabili landuko da, besteak beste. Ariketa gai jakin
bat jorratzeko sortuko da: Euskal Herriko ibaiak. Ezer egiten hasi aurretik, komeni
da ariketari gaiaren izen bera jartzea, eta, gainera, Euskal Herriko ibaien zenbait
irudi ordenagailuko karpeta batean sartzea. Ariketa honetan, adibide gisa igo diren
argazkiak Urola eta Baztan ibaien irudiak dira: Urola, Urola 1 eta Baztan izena
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duten irudiak, hain zuzen. Beraz, beranduago erabiltzeko prest utzi dira argazki
horiek.
 Dena prest dagoenean, lehenengo hondoaren irudia aukeratzeko, egin klik
behealdean eta ezkerrean dagoen

ikonoaren gainean.

88. irudia. Karpeta batean gordetako zenbait irudi.

 Aukeratu Hondoak erlaitzetik, Urola izeneko irudia, agertokian hondo hori
ezartzeko.

Aukera ezazu Urola izeneko
hondoa, agertokian Urola ibaiaren
argazkia ezartzeko.

89. irudia. Hondoak erlaitza.

 Arrastatu

blokea programazio-panelera, Ilazki objektua

agertokian non kokatuko den zehazteko. Gainera, zein itxura izango duen
erabaki behar da, horretarako gehitu

blokea.

Ondoren, Ilazki objektuak bunbuilo batean “Kaixo!” esaten duela adieraziko da, eta
segidan, bigarren bunbuilo batean, honako galdera hau egingo du: “Non
itsasoratzen dira Euskal Herriko ibaiak?”. Galdera horrek hiru segundoko iraupena
izango du. Hori guztia zehazteko, erabili honako bi bloke hauek:

70

90. irudia. Itxura kategoriako blokeak.

Ondoren, hurrengo galderak egin aurretik, agertokiko hondoa eta Ilazki
objektuaren itxura aldatuko dira. Jarraian, Ilazki objektuak agertokian agertzen
den ibaiari buruzko galdera bat egingo du. Horretarako, jarraitu honako urrats
hauek:
 Lehenik, aukeratu

blokea, horrela, galderarekin lotura

duen hondoa zein den zehaztuko da, eta hondo horretan jolasaren galdera
eta erantzunak azalduko dira. Segidan gehitu

blokea.

Behin objektua Urola1 hondoan ezartzen denean, Ilazki objektuak “Non
itsasoratzen da Urola ibaia?” galdera egingo du, eta jokalariak teklatuaren bidez
erantzungo du. Hori guztia egiteko, urrats hauek jarraitu behar dira:
 Lehenengo, erabili

blokea.

 Jarraian, gehitu Sentsore kategoriako

blokea, eta

bertan idatzi “Kantauri itsasoan, Atlantikoan ala Mediterraneoan?” galdera.
Bloke horren bidez, idatzi erantzuna agertokian azalduko den idazteko
koadroan (ikus 91. irudia), eta galderari erantzuteko erabili teklatua. Hori
eginez gero, erantzuna Sentsoreak kategoriako

aldagai-blokean

jasoko da (ikus 3.6.2. gehigarria), eta programa zain egongo da erantzuna
onartu artean. Horretarako, sakatu teklatuko Enter tekla edo egin klik
koadroko

ikonoan.

Proba ezazu ea zer gertatzen
den agertokian dagoen
koadroan, erantzuna idatzi eta
bidalitakoan.

91. irudia. Erantzuna idazteko koadroa.
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 Gero, erabili

blokea, programak zein pauso jarraitu behar duen jakin

dezan. Blokearen hexagonoan txertatzen den baldintza betetakoan,
jasotako erantzunaren arabera, programak honako agindu hauetako bat
exekutatuko du:
1. Erantzuna zuzena bada, Ilazki objektuak itxura aldatuko du, eta
dee-a izeneko mozorroa aukeratuko du. Era berean, “Oso ondo!”
esaldia adieraziko du bunbuilo batean, bi segundoko tartean.
2. Erantzuna okerra bada, Ilazki objektuak itxura aldatuko du, eta
dee-b izeneko mozorroa aukeratuko du programak, eta ondoren,
erantzun zuzena zein den argituko du objektuak beste bunbuilo
batean.
 Ondoren, txertatu Eragiketak kategoriako

blokea. Horrako bloke

hori bloke eragilea da (ikus 3.6.3. gehigarria), eta beraren bidez erantzun
zuzena zein den ezartzen da. Hau da, eragile horren bidez, aldagaiak
gorde duen erantzuna eta galderari dagokion erantzuna berdinak direla
adierazten da. Beraz, txertatu

blokea baldintzazko blokearen

hexagonoan.
Honela geldituko da jasotako erantzunaren araberako baldintzazko egitura:

92. irudia. Baldintzazko blokearen egitura.

Behin lehenengo galdera bukatutakoan, jokoak aurrera egin dezan, bigarren
galderari dagozkion agindu-sekuentzia sortzen hasi behar da. Hori egiteko,
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aurreko sekuentzian jarraitu diren pauso berak eman beharko dira. Honako hauek,
hain zuzen:
 Argazkiak gordeta dauden ordenagailuko karpetatik aukeratu Baztan
izeneko irudia, eta aldatu Ilazki objektuaren itxura. Horretarako, aukeratu
dee-e izeneko mozorroa.
 Objektua

agertokiaren

ezkerraldean

kokatzeko,

zehaztu

ardatzetan,

adibidez, X:-184 eta Y:22 balioak.


Adierazi bunbuiloan honako galdera hau: “Non itsasoratzen da Baztan
ibaia?”. Halaber, zehaztu galderak hiru segundoko iraupena izan dezala.



Adierazi

jokoaren

erabiltzaileari

zein

hiru

aukera

dituen

galderari

erantzuteko, objektuak egindako galdera honen bidez: “Kantauri itsasoan,
Atlantikoan ala Mediterraneoan?”. Gogoratu erabiltzaileak teklatuaren bidez
erantzungo duela, koadroan erantzuna idatziz.
Honela geldituko dira orain arteko agindu-blokeak:

93. irudia. Programaren zati bat.



Orain, berriro, erantzuna zuzena den ala ez programatzeko, erabili
baldintzazko blokea, aurreko “Non itsasoratzen da Urola ibaia?” galderan
egin den moduan. Erabili horretarako Eragiketak kategoriako
blokea. Baldintzazko blokearen hexagonoan txertatzen den baldintza
betetzen bada, programak baldin… orduan eremuan txertatuta dauden
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blokeak exekutatuko ditu. Aitzitik, erantzuna okerra bada, bestela eremuan
dauden blokeak exekutatuko ditu. Honela:

94. irudia. Baldintzazko blokearen egitura.

 Bukatzeko, abiarazi programa eta frogatu aginduak ea ondo betetzen diren.

Abiarazi ezazu programa, dena
ondo dagoela ziurtatzeko.
Gorde ezazu proiektua Euskal
Herriko ibaiak izenarekin.

95. irudia. 3.5. ariketari dagokion programa.

 Ondoren, gorde ariketa Euskal Herriko ibaiak izenarekin.
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3.5.1. Proposamen didaktikoa
3.5. ariketa egitean, Scratch programaren tresna eta funtzio hauek ezagutu dituzu:
-

Nola aukeratzen diren hondoak ordenagailuko karpeta jakin batetik.

-

Zein diren Sentsoreak kategoriako Galdetu eta Itxaron blokeen erabilerak.

-

Zein den

aldagaiaren funtzioa.

-

Zein den

bloke-eragilearen erabilera.

-

Zein den baldin, orduan eta bestela egitura duen baldintzazko blokearen
erabilera.

https://scratch.mit.edu/projects/253430781/

96. irudia. 3.5. ariketa Scratch webgunean partekatuta.

Orain zure txanda da! Aplika ezazu ikasitakoa!
Ezertan hasi aurretik, hemen proposatzen den ariketa egiteko, Euskal Herriko
ibaiak programa (3.5. ariketa) bikoiztu behar duzu, ondoren programa birnahastu
ahal izateko (ikus 3.8.2. gehigarria).
Beraz,

bikoiztu

Euskal

Herriko

ibaiak

programa,

Ilazki

objektuaren

programazio-panelean. Ondoren, moldatu Euskal Herriko mendiei buruzko
programa bat egiteko. Kontuan izan, mendiei buruzko programak gutxienez
baldintza hauek bete behar dituela:
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 Objektuak “Non dago X mendia?” galdetzea bunbuilo batean. Adibidez,
“Non dago Izarraitz mendia?”
 Objektuaren mozorroak behin baino gehiagotan aldatzea.
 Galderari erantzuteko, jokalariek zenbait erantzun aukeran izatea.
 Erantzuna zuzena edo okerra den adieraztea.
 Galdera bakoitzak bere hondoa izatea, eta hondo horiek galderarekin
zerikusia edukitzea.
 Proposamen didaktikoa Euskal Herriko ibaiak eta mendiak izenarekin
gordetzea.

Proposamen didaktikoa bukatutakoan, joko bat sor daiteke Euskal Herriko ibaiei
eta mendiei buruzkoa. Gainera, jokalariak joko hasieran gaia hautatu dezan,
pantaila-menua sor daiteke (ikus 3.5.2. gehigarria).
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3.5.2. Gehigarria: menua
Menu funtzioa beteko duen hondo bat nola sortu azalduko da gehigarri honetan.
Prozedura azaltzeko, bi sekuentzia erabiliko dira: batetik, 3.5 ariketa egiteko
erabili den agindu-sekuentzia, eta, bestetik, proposamen didaktikorako bikoiztu eta
moldatu den agindu-sekuentzia –ibaiaren eta mendiaren agindu-sekuentziak–.
Halaber, kontuan izan, biak direla Ilazki objektuaren programak.

Ibaien agindu-sekuentzia

Mendien agindu-sekuentzia

97. irudia. Ilazki objektuaren ibaien eta mendien agindu-sekuentziak.

Behin menua sortutakoan, jokalariak zein programarekin jolastu nahi duen
aukeratu dezake. Kasu honetan bi aukera hauek agertuko dira menuan: Mendiak
eta Ibaiak.
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98. irudia. Pantaila-menuaren itxura.

Menuaren hondoa sortzeko, irudi-editorea erabiliko da. Bertan, hondoari kolorea
emateko, erabili pintura-potoa eta idatzi pantailan agertuko den testua, nahieran.
Gorde menuaren hondoa Mendiak eta ibaiak izenarekin.

99. irudia. Irudi-editorea.

Menuan erabiliko diren bi objektuek botoi itxura izango dute eta irudi editorean
editatuko dira. Horretarako, hautatu botoien forma: laukizuzena edo elipsea.
Ondoren, eman kolorea eta idatzi testua botoien barruan. Gorde, lehenengo irudia
Mendiak izenarekin, eta bigarrena Ibaiak izenarekin.

100. irudia. Irudi-editorea.
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Behin hondoa eta objektuak sortutakoan, segi Ilazki objektuaren programa
osatzen. Hasteko Ilazki objektuari dagokion programan, Mendiak eta ibaiak
izeneko hondo berria ezarri, eta bertan egingo dituen ekintzak sortuko dira.
Horretarako, programatu honako agindu hauek:
 Agerrarazi Ilazki objektua Mendiak
eta ibaiak izeneko hondoan.
 Aldatu itxura dee-c izeneko mozorroa
aukeratuz.
 Ezarri kokapena X:7 eta Y:-64

101. irudia. Ilazki objektuaren programaren zati bat.

ardatzetan.
 Adierazi “Kaixo!” bunbuilo batean,
segundo bateko tartean.
 Adierazi “Aukeratu gaia!” bunbuilo
batean, bi segundoko tartean.
Programarekin aurrera jarraitzeko, aukeratu Ibaiak izeneko objektua (botoia).
Programa abiaraztean, botoi hori menuaren hondoan agertuko da –Mendiak eta
ibaiak izena duen hondoan–. Hondo jakin horretan soilik azaldu behar da Ibaiak
botoia; hondoa aldatzen denean, aldiz, ezkutatu egingo da. Objektu horrek
agertokian izango duen kokapena X:-27 eta Y:-22 balioekin ezarriko da.
Horretarako, gehitu Itxura kategoriako

blokea. Honela:
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102. irudia. Ibaiak objektuaren programaren zati bat.

Behin menuko Ibaiak objektuan klik egindakoan, Ibaiak izeneko programa
abiarazi behar da, aldiz, jarraian datozen hondoetan, Ibaiak objektuak ez du
azaldu behar. Horretarako, programa osatuko duten aginduek hurrenkera hau
jarraitu behar dute:
 Gertaerak bloketik arrastatu

blokea programazio-panelera,

horrela, Ibaiak objektuan klik egitean, bloke horren azpiko agindu-blokeak
exekutatuko dira.
 Erabili

blokea, ibaiaren agindu-sekuentziak seinale hori

jasotakoan, exekutatzeko txanda duela jakin dezan.
 Adi!

Orain,

Ilazki

programatzaileak,
abiarazteko duen

objektuaren

eta,

bertan,

programara
kendu

bueltatu

ibaiaren

behar

du

agindu-sekuentzia

blokea. Haren ordez, erabili

blokea,

agindu-sekuentzia hori exekutatzeko.
 Adi berriro! Orain, aukeratu Ibaiak objektua beste behin. Gehitu
blokea, gainerako programek jakin dezaten Ibaiak objektua
ez dela haien hondoetan agertuko; hau da, menuaren hondoan soilik
azaldu behar duela, Mendiak eta ibaiak izeneko hondoan bakarrik.
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 Ibaiak objektua hondo guztietan agertu ez dadin, Ibaiak objektuak berak
ere mezu hori jaso ondoren, gehitu objektuaren programan
blokea, eta erantsi

blokea.

Ibaiei buruzko agindu-sekuentzia exekutatu ondoren, programa menura bueltatuko
da, hasierara berriro. Horretarako, ibaiaren agindu-sekuentzian, agindu-bloke
hauek gehituko dira:

103. irudia. Ilazki objektuaren programaren zati bat.

Izan kontuan 103. irudiko agindu-multzo horien bidez menuaren hondora itzultzen
dela programa, baina Ibaiak objektuak ezkutatuta jarraitzen duela. Beraz,
blokea erabili ondoren, Ibaiak objektuaren programan, honako bi
bloke hauek gehitu behar dira, horrela Ibaiak objektua pantaila-menuan ager
dadin berriro.

104. irudia. Ibaiak objektuaren programaren zati bat.

Bukatzeko, aldaketa berdinak egin behar dira mendien agindu-sekuentzian eta
Mendiak objektuan. Mendien agindu-sekuentzia ibaien agindu-sekuentzia moldatu
den bezala moldatuko da, exekuzio berdina izan dezan. Ikus programa osoa:
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105. irudia: Mendiak objektua.

106. irudia. Ibaiak objektua.

.

107. irudia. Ilazki izeneko objektuaren programa.

Ariketa honetan erabili diren Aitzgorri eta Anboto argazkien iturria: 'CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Eusko Jaurlaritza/Mikel
Arrazola Arrazola'.
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Proiektua honako helbide honetan ikus daiteke:

https://scratch.mit.edu/projects/253910428
/
108. irudia. 3.5. ariketa Scratch webgunean partekatuta.

Unitate honetan argi gelditu da Scratch programa erabilgarria dela bestelako
irakasgaietako edukiak lantzeko. Honako esteka honetan klik eginez gero, Gizarte
Zietziak irakasgaiarekin lotutako adibide bat ikus daiteke, fotosintesiari buruzkoa,
hain zuzen:
https://scratch.mit.edu/projects/253941661/
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3.6. ARIKETA

BIDERKETA-TAULAK
Ariketaren helburuak


Biderketa-taulak errepasatzeko galdera-erantzunen joko bat sortzea.



Objektuari galderak eginaraztea.



Jokoaren

erabiltzaileak

objektuak

egindako

galderari

erantzutea,

ordenagailuaren teklatuaren bidez.



Objektuari mozorroak aldatzea.

Jarraibideak


Ireki Scratch programa, eta ezabatu ordenagailuak berez dakarren 1Sprite
objektua.



Aukeratu Cham99 objektua programaren liburutegian. Ondoren, eman izen
berri bat objektuari: Ekaitz. Jarraian, hondoen liburutegian aukeratu room2
izeneko hondoa eta beste izen berri bat eman: gela.

 Programaren agindu-sekuentzia hasteko, arrastatu
blokea programazio-panelera, Ilazki objektua agertokian non kokatuko den
zehazteko, eta, halaber, gehitu

blokea, objektuaren

itxura aldatzeko.
Berehala, programaren hasieran, Ekaitz objektua zehaztutako puntutik agertokiko
beste puntu batera mugituko da, eta hori irudikatzeko mozorroa aldatuko du. Itxura
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aldatu ondoren, biderketa-taulekin jolasteko gonbidapena egingo du bunbuilo
batean; “Kaixo, Ekaitz naiz. Jolas dezagun biderketa-taulekin!”, esango du, eta
adierazpen horrek lau segundoko iraupena izango du. Hasierako egoera hori
simulatzeko, blokeak programatu behar dira. Honela:

109. irudia. Programaren zati bat.

Ondoren, berriro Ekaitz objektuaren itxura aldatuko da eta bigarren bunbuilo
batean, Ekaitz objektuak galdera hau egingo dio erabiltzaileari: “Nola duzu
izena?”. Erantzuteko teklatua erabili beharko du erabiltzaileak, eta erantzuna
pertsonalizatzeko aldagai bat sortuko da. Aldagaiak datuak gordetzeko erabiltzen
dira (ikus 3.6.2 gehigarria). Hori egiteko, honako urrats hauek jarraituko dira:
 Lehenengo, erabili Sentsore kategoriako

blokea.

Agertokian azalduko den idazteko koadroan (ikus 110. irudia) erabiltzaileak
galderari erantzun beharko dio, teklatua erabiliz. Horrela, erantzuna
Sentsoreak kategoriako

aldagaian jasoko da. Gogoan izan,

aurreko 3.5. ariketan aipatu bezala, aldagai horren bidez jasotzen duela
programak teklatuaren bidez emandako erantzuna.
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110. irudia. Erantzuna idazteko koadroa.

Ariketa honetan, erantzuna pertsonalizatu ahal izateko jokalariaren izena jaso
behar da, eta, horretarako aldagai berri bat sortu beharko da. Halaber,
aldagaiaren izena, Izena izango da. Aldagaia sortzeko, honako urrats hauek
jarraituko dira:
 Egin klik Datuak kategorian, eta sakatu aldagaia sortu botoia. Jarraian
ageri den leihoan, idatzi koadroan aldagaiaren izena:
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111. irudia. Aldagai berria leihoa.

 Izena aldagaia zehazten jarraitzeko, Aldagai berria leihoan sakatu OK
botoia (ikus 111. irudia) eta honako programazio-bloke edo agindu hauek
automatikoki sortuko dira:
Izan kontuan:

koadroa markatuta badago, aldagaia agertokian
ikusiko da.

Aldagaiaren hasierako balioa finkatuko da.
112. irudia. Izena aldagaiaren

Aldagaiaren balioa zehaztean, aldiro

aginduak.

aldagaiaren balioa zenbatean igoko edo bajatuko den
zehaztuko da.

Aldagaia agertokian agertuko da.

Aldagaia ez da agertokian agertuko.

 Ariketaren programazioarekin jarraitzeko, sortutako Izena aldagaiari balio
bat emango zaio. Horretarako, erabili
txertatu

blokea, eta bertan

blokea, 0 balioaren ordez. Gainera, aldagai hori
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agertokian ikusterik nahi ez denez, blokearen ezkerrean dagoen koadroko
marka ezabatu beharko da.

Behin Izena aldagaiari bere balioa zehaztutakoan, Ekaitz objektuak honako hau
adieraziko du, lau segundoko iraupena izango duen bunbuilo batean: “Kaixo, X
(erabiltzailearen izena). 10 galdera hauetatik ea zenbat erantzuten dituzun ondo!”.
Hori egiteko

eta

blokeak erabiliko dira, honela:

1. Itxura kategoriako

esan blokean, Hello! balioaren

ordez, txertatu Eragiketak kategoriako

blokea, hitz-kateak

elkartzeko balio baitu (ikus 3.6.3 gehigarria).
2. Eragiketak kategoriako elkartu motako bloke bat baino gehiago erabil
daitezke; kasu honetan, bi erabiliko dira. Lehen elkartu blokean, hello
balioaren ordez, idatzi “Kaixo,” eta world balioaren ordez, txertatu bigarren
elkartu blokea. Honela:
3. Bigarren bloke horretan, txertatu hello balioaren ordez Izena aldagaia, eta
world balioaren ordez, idatzi honako esaldi hau: “. 10 galdera hauetatik ea
zenbat erantzuten dituzun ondo!” esaldia. Honela:

Horrenbestez, honela geldituko da orain arteko agindu-blokeen katea:

113. irudia. Programaren zati bat.

Hona hemen, orain arteko agindu-bloke guztiak elkartuta.
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114. irudia. Programaren zati bat.

Proba ezazu ea zer emaitza
lortzen duzun, 114. irudiko
agindu-sekuentzia erabilita.

115. irudia. Programaren emaitza.

Jokoarekin jarraitzeko, Ekaitz izeneko objektuak biderketa-eragiketak galdetuko
dizkio jokalariari: adibidez, “Zenbat da 5x4?”. Galdera hori sortzeko, aurretik
programatutako galderarekin egin den bezala, aukeratu
blokea eta bertan gehitu lau aldiz

bloke, modu honetan konbinatuta:

116. irudia. Biderketa-eragiketaren galderaren bloke konbinatua.

Halaber, biderketa-eragiketak egiteko, bi biderkagai behar dira; honez gain, Ekaitz
objektuak egingo duen galdera bakoitzean, biderketa-eragiketa berri bat
adieraziko da. Hori egiteko hiru aldagai sortuko dira:
1. A izeneko aldagaia. Lehen biderkagaia, bere balioa 1 eta 10 zenbakien arteko
ausazko zenbaki bat izango da:

.
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2. B izeneko aldagaia. Bigarren biderkagaia, bere balioa 1 eta 10 zenbakien
arteko ausazko zenbaki bat izango da:
3. Biderketa izeneko aldagaia. Bere balioa, A×B izango da:

.

Biderketa programatzeko, Biderketa aldagaian, Eragiketak kategoriako
blokea txertatuko da, eta bere barnean, berriz, A eta B aldagaiak

.

Aldagai horiek sortzeko Izena aldagaia zehaztean jarraitu diren instrukzio
berberak erabiliko dira.

117. irudia. A, B, eta Biderketa izeneko aldagaien aginduak.

Gainera, galderen hurrenkera agertokian azalduko da eta puntuazio modu hau
izango du: zuzen erantzuten den galdera bakoitzeko puntu bat. Aldagai hori
agertokian agertzeko, beste bi aldagai sortuko dira:
1. Galderak aldagaia. Honen bidez galderak hurrenkeran agertuko dira
agertokian,
hirugarrena

honela:

lehen

galdera

,

bigarrena

,

, eta horrela hamargarren galderaraino.

2. Kontadorea aldagaia. Bere hasierako balioa 0 izango da, eta erantzuna
zuzena bada, puntu bat gehituko du kontadorean.
Jokoan, Ekaitz objektuak biderketa-eragiketei buruzko galderak egingo ditu, bata
bestearen atzetik. Hori horrela izan dadin, erabili betirako blokea eta jarraitu
urrats hauek programatzen segitzeko:
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 Aukeratu

blokea, eta galderaren errepikapena sortzeko, txertatu

betirako blokearen barnean 118. irudiko agindu-blokeak.
Aldagai honen bidez, aurreko balioari beste zenbaki bat
gehituko zaio; zenbatgarren galdera den identifikatzeko
erabiliko da.
Biderketaren bi biderkagaiak
1 eta10 arteko ausazko bi
zenbaki izango dira.

Biderketaren emaitza A aldagaia × B
aldagaia izango da.

118. irudia. Programaren zati bat.

Orain erantzuna programatzea tokatzen da. Ordea, jasotzen den erantzunaren
arabera, Ekaitz objektuak modu batera edo bestera jokatuko du, eta hori horrela
izan dadin baldin…orduan…bestela blokea erabili behar da. Horrela:


blokearen hexagonoan txertatzen den baldintza erantzun zuzenari
dagokiona da. Dena den, erabiltzailearen erantzuna bi motatakoa izan
daiteke: zuzena edo okerra. Beraz, jasotako erantzunaren arabera,
programak, baldintzari kasu egin, eta modu batera edo bestera erantzungo
du:
3. Erantzuna zuzena bada. Ekaitz izeneko objektuak itxura aldatuko
du, eta, aldi berean “Ondo!” adieraziko du bunbuilo batean, segundo
bateko tartean. Hori horrela, jokalariak puntu bat irabaziko du, eta,
jarraian, Ekaitz objektuak hurrengo galdera egingo du.
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4. Erantzuna okerra bada. Ekaitz objektuak itxura aldatuko du. “Kale!”
adieraziko du bunbuilo batean, segundoko bateko tartean, eta
segidan hurrengo galdera egingo du.
 Ondoren, txertatu Eragiketak kategoriako

blokea. Bloke hori bloke

eragilea denez, erantzun zuzena zein den ezartzeko balio du. Hau da,
eragile horren bidez,

blokeak gorde duen erantzuna eta

Biderketak izeneko aldagaiari dagokion biderketaren erantzuna berdinak
direla adierazten da. Beraz, txertatu

blokea baldintzazko

blokearen hexagonoan.
Honela geldituko da jasotako erantzunaren araberako baldintzazko egitura:

119. irudia. Programaren baldintzazko egitura.

Hurrengo zeregina, jokoaren amaiera programatzea izango da. Ekaitz objektuak
jokalariari hamar galdera egingo dizkio, eta, ondoren, itxura aldatu eta jokalariari
adieraziko dio zenbat galdera erantzun dituen zuzen. Hori izango da programaren
amaiera. Hona hemen agindu-sekuentziaren zati jakin hori sortzeko jarraitu
beharreko instrukzioak:


Orain arteko sekuentziari gehitu
Eragiketak kategoriako

blokea. Txertatu hexagonoan

blokea eta osatu. Hexagonoan txertatuko
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den

blokeak ezarriko du zein den betebeharreko baldintza,

honako hau, hain zuzen: jokalariak hamar galdera izango ditu erantzuteko.
Baldintza hori betetakoan, programa amaituko da. Orain artean azaldutako pauso
guztiak bete ondoren erabilitako blokeen hurrenkera zein den ikus daiteke 120.
irudian:

Programa amaitzeko
erabiltzen den blokea.

120. irudia. Programaren zati bat.

Programa exekutatzean, Galderak eta Kontadorea izeneko aldagaiak 0 balioan
berrezarriko dira berriro agertokian agertzeko. Horretarako, aldagaien hasierako
balioa adierazten duten bi blokeak programaren hasieran kokatu beharko dira,
programa exekutatzeko erabiltzen den

blokearen azpian.

121. irudia. Aldagaiak hasieran duten balioa.

 Ariketa bukatzeko, abiarazi programa (ikus 122. irudia) eta frogatu aginduak
ondo betetzen direla.

93

122. irudia. 3.6. ariketari dagokion programa.

 Ondoren, gorde ariketa.
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3.6.1. Proposamen didaktikoa
3.6. ariketaren bidez, Scratch programaren tresna eta funtzio hau ezagutu duzu:
-

Zein funtzio duten norberak sortutako aldagaiek eta haiek nola erabiltzen
diren.

https://scratch.mit.edu/projects/261152784/

123. irudia. 3.6.ariketa Scratch webgunean partekatuta.

Orain zure txanda da! Aplika ezazu ikasitakoa! Hasteko, egindako ariketa nahieran
moldatu eta esperimenta dezakezu: objektuaren mozorroak aldatu; objektuak
egingo dituen galderak aldatu; mugimendu-balioak aldatu; edo beste bloke batzuk
gehitu.
Jarraian, ikasi duzunarekin egin ezazu zeure proiektua. Saia zaitez askotariko
matematika-eragiketak programatzen. Dena dela, izan kontuan zure proiektuak
honako baldintza hauek bete behar dituela:
 Objektuak, gutxienez, galdera bat egitea, bunbuilo batean. Adibidez,
“Zenbat da …?”
 Aukeratutako eragiketaren osagaiak ausazko zenbakiak izatea.
 Objektuaren mozorroak aldatzea.
 Jokoaren erabiltzaileak, galderari erantzuteko, teklatua erabiltzea.
 Erantzuna zuzena edo okerra den adieraztea.
 Jokoa amaitzeko soinuren bat erreproduzitzea.
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3.6.2. Gehigarria: aldagaiak
Ariketa honetan aldagaiak zenbait datu gorde eta erabiltzeko erabili dira. Aldagaia
kaxa baten modukoa da, bere baitan datuak gordetzeko balio du baitu.
Programazioa sortzen ari den bitartean aldatzen diren izenak, zenbakiak…
aldagaien bidez gorde daitezke. Beraz, esan daiteke, aldagaiek ez dutela balio
finkorik.
Programa berak baditu berez dakarren aldagai batzuk ere, honako hauek
adibidez:

Hala ere, bada modurik norberak aldagai berriak sortzeko. Horretarako egin klik
Datuak kategorian, sakatu Aldagaia sortu botoia eta sartu Aldagai berria
leihoan. Ondoren, idatzi aldagai berriari emango zaion izena, eta bukatzeko
sakatu OK botoia.

124. irudia. Aldagaia sortu.

Behin aldagaia sortzen denean, programak automatikoki honako aginduak sortuko
ditu:
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Aldagaiaren balioa agertokian ikusi
nahi bada, koadroa markatu behar
da.

125. irudia. Adibidea aldagaia.

Aldagaien inguruan gehiago sakondu nahi bada, ikus aldagaiei buruzko honako
aurkezpen hau: https://prezi.com/e1dsnj4m3kwn/aldagaiak/.
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3.6.3. Gehigarria: eragileak

Eragiketak kategoriako blokeak eragile-blokeak dira, eta aritmetika-eragiketak,
konparaketak, edo hitz-kateen elkarketak egin daitezke horien bidez. Hona hemen
gehien erabiltzen diren eragileen zerrenda:
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketa.

Baldintza baino txikiagoa. Baldintzaren parekoa. Baldintza baino
handiagoa.

Emaitza zuzena izango da, bi eragingaiak zuzenak badira.
Emaitza zuzena izango da, gutxienez bi eragingaietatik bat zuzena
bada.
Baldintza okerra bada, emaitza zuzena izango da. Aldiz, baldintza
zuzena bada, emaitza okerra izango da.

Ausazko zenbaki-blokea. Adierazitako bi zenbakien
arteko ausazko zenbaki bat aukeratzen du.

Karaktere-kateak konbinatzen ditu.
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3.7. ARIKETA

PENTAGONOA
Ariketaren helburuak


Pentagono erregular bat marraztea.

Jarraibideak
Arkatza kategoriako

blokearen bidez, objektuek agertokian egiten

dituzten mugimenduak marraz daitezke. Alegia, objektu bakoitzak arkatz bat duela
esan daiteke, eta objektuek, mugitzen diren heinean, marrazkiak marrazten
dituztela. Beraz, arkatza jaitsi funtzioaren bidez, askotariko irudi geometrikoak
marraz daitezke. Ariketa honetan bost alde berdin dituen pentagonoa marraztea
proposatzen da. Horretarako honako urrats hauek jarraituko dira:
● Ireki Scratch programa, eta ezabatu ordenagailuak lehenesten duen
1Spritea objektua.
● Aukeratu Starfish izeneko objektua programaren liburutegian. Ondoren,
aldatu izena objektuari: Izarra.
● Lehenik, aukeratu Arkatza kategoriako

blokea, agertokian aurrez

marraztuta dagoena ezabatzeko.
● Gehitu

blokea, kolorea aukeratzeko. Hala ere, bada beste

modurik horretarako: zenbakien araberako marrazkia marraztea. Hori
egiteko, erabili

eta

blokeak. Scratch

programan, koloreak adierazteko, 0 eta 199 zenbakien arteko balioak
erabiltzen dira.
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● Arkatzaren lodiera erabakitzeko, aukeratu

blokea.

● Ondoren objektuaren kokapena eta norabidea zehaztuko dira. Adibidez,
objektua agertokiaren erdian kokatzeko, erabili
gehitu
● Gehitu

blokea eta

blokea, objektua ezker aldera mugitzeko.
blokea sekuentziaren hasieran, orain arteko agindu-blokeak

exekutatzeko.
Honela geldituko dira orain arteko agindu-blokeak:

126. irudia. Programaren zati bat.

Pentagonoa marrazten hasi baino lehen, izan gogoan, noranzkoa zehazteko,
programak jakin behar duela angelu betegarria zein den, eta horretarako honako
eragiketa hau egin beharko dela:
360°/alde kopurua
Ondoren, urrats hauek jarraitu behar dira:
 Aukeratu

blokea, Izarra izeneko objektuak pentagonoaren alde

bat sor dezan, 100 pauso ematen dituen bitartean. Gehitu
blokea, aginduen arteko denbora ezartzeko eta, ondorioz, begi-bistaz ikusi
dadin objektuak egiten duen mugimendua –mugimendua bizkorregia izan ez
dadin–. Halaber, erabili

blokea, noranzkoa zehazteko.
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Laburbilduz, hona hemen orain artean erabili diren aginduak, pentagonoaren
parametroak zehazteko:

127. irudia. Pentagonoa zehazteko blokeak.

● Ondoren, aukeratu

blokea eta bertako koadroan idatzi 5 balioa 10

balioa dagoen lekuan, pentagonoa sortzean, 127. irudiko blokeak bost aldiz
errepikatzeko. Honela:

Proba ezazu ea
agindu-multzo
honekin
pentagonoa
marrazten den.
Marraztu al da?

128. irudia.Laranjaz, errepikatu blokea.

● Behin pentagonoa marrazteko aginduak ezarrita daudenean, gehitu
blokea 128. irudiko errepikatu blokearen gainean. Agindu horren
bidez, objektua mugitzen eta pentagonoa marrazten hasiko da. Ondoren,
objektuak marrazteari utz diezaion, 128. irudiko errepikatu blokearen
azpian gehitu

blokea.

● Behin objektuak poligonoa marraztu duenean, gehitu
blokea, objektuaren kokapena berriro zehazteko eta egin duen marrazkia
ondo ikusteko.

101

Bukatzeko, abiarazi programa eta frogatu aginduak ondo betetzen direla.

129. irudia. Pentagonoa marrazteko programa.

● Ondoren, gorde ariketa.
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3.7.1. Proposamen didaktikoa
3.7. ariketa egitean, Scratch programaren Arkatza kategoriako honako bloke
hauen funtzioa eta erabilera ezagutu dituzu:
-

Nola funtzionatzen duten arkatza igo eta arkatza jaitsi blokeek.

-

Nola erabiltzen diren arkatzaren kolorea eta arkatzaren koloreen
aldaketa blokeak.

-

Nola erabiltzen den arkatzaren tamaina blokea.

-

Nola erabiltzen den ezabatu blokea.

https://scratch.mit.edu/projects/258877295/
130. irudia. 3.7. ariketa, Scratchen webgunean partekatuta.

Orain zure txanda da! Hasteko, egindako ariketa molda eta esperimenta dezakezu
nahieran: kolorea aldatu; arkatzaren lodiera aldatu; objektuaren kokapena eta
norabidea aldatu; edota bloke berriak gehitu.
Jarraian, ikasi duzunarekin sor ezazu dekagono bat egiteko programa, baldintza
hauek beteko dituena:
 Arkatzaren tamaina 5 puntukoa izatea.
 Objektuaren norabidea 90°-koa izatea.
 Dekagonoaren alde bakoitza kolore batekin marraztea.
 Objektuaren mozorroak aldatzea.
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 Objektuak zerbait adieraztea, bi segundoko tartean eta bunbuilo baten
bidez. Adibidez, “Dekagonoa marraztu dut!” esaldia agertzea.
 Objektuak soinuren bat erreproduzitzea.

Bestalde, ariketa osagarri gisa, askotariko poligonoak sor ditzakezu. Honelakoak,
adibidez:

131. irudia. Poligono irregularra.

132. irudia. Izarra.

Gehiago sakondu nahi izanez gero, Bloke gehiago kategoria azter dezakezu, eta
blokea sortu aukeraren bidez, irudi berriak programatu (ikus 3.7.2 gehigarria).
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3.7.2. Gehigarria: blokeak sortu
Gehigarri honetan Bloke gehiago kategoriako blokea sortu aukera nola erabiltzen
den azalduko da. Funtzio honen bidez, bloke berriak sortzen dira, eta haien
funtzioak zein diren definitzen. Behin bloke bakoitza definitutakoan, bloke
bakoitzari bere azpiprograma egokituko zaio; horrela, sortutako bloke berriarekin
azpiprograma ordezkatuko da.
Halaber, proiektu hau egitean, azpiprograma bakoitzean aldea izeneko aldagaia
erabiliko da.
Horrela, programaren funtzio hori azaltzeko, adibide bezala, Triangelua,
Karratua, Pentagonoa eta Hexagonoa izeneko lau bloke berri sortuko dira (ikus
133. irudia).

133. irudia. Bloke berriak.

Hona hemen bloke berri bat sortzeko jarraituko diren instrukzioak:
 Lehenik, sakatu Skriptak erlaitza, Bloke gehiago kategorian. Ondoren, egin
klik Blokea sortu botoian.
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134. irudia. Blokea sortu botoia.

 Bloke berria izeneko leihoan, bertan dagoen blokearen barruan, idatzi
Triangelua hitza (ikus 135. irudia).

135. irudia. Bloke berria leihoa.

 Ondoren, egin klik Aukerak botoian (ikus 135. irudia), eta segidan agertuko
den menuan, hautatu Zenbakizko sarrera gehitu: aukera

ikonoa

sakatuz (ikus 136. irudia).

136. irudia. Bloke berria leihoan, Aukerak menua.
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Blokeak gerora zehaztuko den aldea izeneko aldagaiaren parametroa hartuko du,
horretarako aldagaia Triangelua blokera arrastatu beharko da. Beraz,
blokean, number1 balioaren ordez, idatzi aldea balioa eta sakatu OK botoia (ikus
137. eta 138. irudiak).

137. irudia. Bloke berria izeneko leihoa.

138. irudia. Triangelua izeneko bloke-berria.

 Programa honetarako sortuko diren azpiprograma guztietan, aldea izeneko
aldagaia erabiliko denez, sakatu Skriptak erlaitzeko Datuak kategoria.
Jarraian, egin klik Aldagaia sortu botoian eta sartu Aldagai berria
leihoan, eta, ondoren, idatzi aldagaiaren izena: Aldea. (ikus 139. irudia).
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139. irudia. Aldagai berria leihoa.

 Aldea izeneko aldagaia osatzen jarraitzeko, Aldagai berria leihoan sakatu
OK botoia (ikus 139. irudia) eta agindu hauek automatikoki sortuko dira:

140. irudia. Aldea aldagaiaren aginduak.

 Sortu den aldagaia agertokian ikusterik nahi ez denez, kendu marka
koadrotik, 3.6. ariketan azaldu den bezala.
Behin Triangelua blokea eta aldagaia sortu ondoren, Triangelua blokearentzako
azpiprogramak izango duen agindu-sekuentzia zehaztuko da, honako urrats
hauen bidez:
 Aukeratu

blokea, bertan 10 balioaren lekuan, txertatu aldea

aldagaia, honela:

.

Bestalde, izan kontuan, aurrerago, proiektuaren programa nagusian, Aldea
izeneko aldagaiari 100 balioa emango zaiola; objektuak egingo dituen pauso
kopurua adierazten du. Pauso horiek ematen dituen aldi berean, objektuak
programatutako triangeluaren aldea marraztuko du.
Bigarren eta hirugarren aldeak marraztea tokatzen da ondoren. Horretarako,
gehitu

blokea, objektuak norabidea aldatzeko, 120°-tan. Lehen
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aipatu den bezala, kontuan izan poligono erregularretan angelu betegarria
zehazteko eragiketa zein den: 360°/alde kopurua.
 Triangeluak hiru alde berdin ditu, beraz, hiru aldeak marraztu behar dira.
Horretarako, erabili

blokea eta bertan 10 balioaren ordez idatzi 3

balioa.
Beraz,

honako

agindu-sekuentzia

da

erabiliko

dena

Triangelua

blokea

definitzeko:

141. irudia. Triangelua blokearen azpiprograma.

Ondoren, Karratua, Pentagonoa eta Hexagonoa izeneko bloke berriak sortuko
dira. Triangelua blokea definitzeko jarraitu diren instrukzio berberak erabiliko dira
horretarako ere. Beraz, dagokien egituretan dagozkien moldaketak egin –aldaeren
eta angeluaren errepikapen kopurua zehaztu, baita azken horien noranzko
aldaketak ere, betiere gradutan–.
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142. irudia. Azpiprogramak.

Laburbilduz, honako hau izango da proiektuaren behin betiko programa:

143. irudia. Proiektuaren programa.
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Hona hemen proiektuaren emaitza posiblea:

144. irudia. Egin litezkeen proiektuetako bat.

https://scratch.mit.edu/projects/259470781/
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3. 8. ARIKETA

HARRAPATU PILOTAK!
Ariketaren helburuak


Zirkuluen guda (The war of circles) jokoa birmoldatzea eta joko berri
bat sortzea.



Jokalariak pilota berdea saguarekin mugiaraztea.



Pilota horiak agertokian zehar mugiaraztea.



Pilota berdeak horiak ukitzean, soinu bat erreproduzitzea eta agertokitik
desagerraraztea.



Pilota moreek pilota berdea ukitzean, soinu bat erreproduzitzea eta
agertokitik desagerraraztea.





Puntuazio-sistema bat ezartzea:
-

Pilota berdeak pilota hori bat ukitzen duen aldiro, puntu bat gehitzea.

-

Pilota moreek pilota berdea ukitzen duten aldiro, bi puntu kentzea.

Jokalariak hogei puntu lortzen dituenean jokoa amaitzea.

Jarraibideak
 Ireki Scratch programa, eta ezabatu berez dakarren 1Spritea objektua.
Programa osatzen hasteko hiru objektu behar dira: pilota berdea, horia
eta morea. Horiek diseinatzeko, programaren irudi-editorea erabiliko da.
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Lehenengo, ireki irudi-editorea, eta zirkuluak egiteko, egin klik
Bestalde, zirkuluaren barrua betetzeko, egin klik

ikonoan.

ikonoan. Jarraian,

aukeratu kolore-paletatik kolore berdea.


Ondoren, marraztu zirkulu berde bat saguarekin, eta horretarako, izan Shift
tekla sakatuta marrazkia egiten den bitartean.

145. irudia. Irudi-editorearen kolore-paleta.



Behin objektu bat sortutakoan, hirukoiztu objektua. Nahiz eta momentuz
hiru objektuak kolore berekoak izan, beranduago bakoitzak bere kolorea
izango du. Dena dela, momentuz izendatu objektuak honela: Berdea,
Morea eta Horia.



Bukatzeko, aukeratu Morea izeneko objektua, egin klik Mozorroak
erlaitzean, eta erabili pintura-potoa, pilota berdea more bihurtzeko.
Ondoren, aukeratu Horia objektua eta hori bihurtu. Honela honako hiru
objektu hauek sortuko dira:

146. irudia. Jokoaren objektuak.

Ariketa garatzeko, hiru programa sortu behar dira, objektu bakoitzarentzat bat.
Lehenengo pilota berdeari dagokion programa sortuko da.
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Pilota berdearentzako programa
Joko honetan, jokalari batek ordenagailuaren kontra jokatzen du. Helburua 20
pilota hori ukitzea da. Jokalariak pilota hori bat ukitzen duen aldiro, puntu bat
jasoko du, hogei puntu lortu arte. Kontadorea 20 puntura iristen denean,
kronometro baten bidez, helburua lortzeko zenbat denbora behar izan duen
jakinaraziko zaio jokalariari. Gainera, 20 puntuak lortutakoan, bigarren hondo bat
agertuko da, eta bertan honako hau irakurriko da: “LORTU DUZU!!!”. Hori guztia
egiteko, blokeak honela programatuko dira:
 Hasteko, honako bi hondo hauek aukeratuko dira hondoen liburutegian:
morea (purple) eta urdina (blue sky3).
 Bi hondoetako batean, irudi-editorearen bidez, idatzi “IRABAZI DUZU!!!”
esaldia. Horretarako, lehenik aukeratu

blokea, agertokian

jokoaren hondoa ezartzeko.
 Ondoren, sortu Puntuazioa aldagaia, jokoak puntuazioa izango duelako.
 Gainera, ariketa honetan, Kronometroa aldagaia erabiliko da. Horretarako,
aukeratu Sentsoreak kategoriako

blokea. Bloke horren

bidez, jokatzen hasterakoan, pantailan agertzen den kronometroaren
hasierako balioa 0 izango da.
 Gehitu

blokea,

barnean

errepikatzeko. Bertan txertatu

txertatuko

diren

agindu-blokeak

blokea, horrela, pilota

berdea saguaren bidez mugitu behar dela ezarriko da.
 Aurretik aipatu bezala, jokoa amaitzeko, jokalariak 20 puntu lortu beharko
ditu. Hori zehazteko, aukeratu
jokoaren baldintza ezartzen duen

blokea eta txertatu hexagonoan
bloke eragilea. Jokalariak
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helburua lortutakoan, agertokian bigarren hondo bat agertuko da “LORTU
DUZU!!!” esaldiarekin. Horretarako, gehitu
 Jokoa amaitzeko, gehitu

blokea.

blokea, exekutatzen ari den programa

eteteko.
 Erabiltzen ari den baldintzazko bloketik kanpo, gehitu
blokea. Horrela, batetik, baldintzazko blokearen barnean dauden aginduak
errepikatzen diren aldiro, kronometroa eguneratuko da, eta, era berean,
Denbora

aldagaian

Kronometroa

aldagaia

txertatuta

dagoenez,

kronometroa pantailan ikusiko da. Gainera, jokalariak 20 puntu lortzean,
kronometroaren denbora eten egingo da.
Beraz, laburbilduz, honela geldituko da Berdea izena duen objektuaren programa:

147. irudia. Pilota berdearen programa.

Pilota horiarentzako programa
Jokoan, pilota horiek agertokian zehar mugitu behar dute, ertza ukitu eta
desagertu arte. Pilota hori bat baino gehiago behar direnez, pilota horien klonak
edo kopiak egin behar dira, gero, jolasean, pilota hori ugari beharko direlako.
Klonak objektu bati kopia ugari ateratzeko erabiltzen dira. Hori egiteko, Kontrola
kategoriago hiru bloke hauek erabiltzen dira:
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148. irudia. Objektuak klonatzeko blokeak.

Ariketa honetan, batetik, Horia objektuaren klonak sortu behar dira, eta, bestetik,
Berdea objektuak objektu horiren bat ukitzen duen bakoitzean, kontadorean puntu
bat gehitzeko urrats hauek jarraituko dira:
 Aukeratu Kontrola kategoriako

blokea, eta txertatu

blokearen barnean, Horia objektuaren kopia ugari sortzeko. Gehitu
blokea, horrela, minutu erdiro, Horia objektuaren kopia bat
sortuko da. Ondoren, sekuentziaren hasieran ipini

blokea,

sortutako aginduok exekutatzeko. Honela:

149. irudia. Objektua klonatzeko agindu-sekuentzia.

Esan bezala, Horia objektua agertokiko hainbat puntutan agertuko da, eta
horretarako bere programak bi baldintza bete behar ditu:
1. Pilota horiak agertokiko ertzen bat ukituz gero, pilota ezkutatzea.
2. Berdea izeneko objektuak Horia objektuaren klon bat ukitzen badu, klon
hori ezkutatzea eta desagerraraztea; aldi berean, soinu bat erreproduzitzea
eta kontadorean puntu bat gehitzea.
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Hori guztiori egiteko, honako urrats hauek jarraituko dira:
 Aukeratu Kontrola kategoriako

blokea. Izan ere, sortutako klonek

agindu-bloke honen azpian dauden aginduak beteko dituzte. Klonek ertzak
edo pilota berdea ukituz gero, desagertu egingo dira. Izan kontuan, pilota
desagerrarazteko,
programari,

hasieran

agertzeko

agindua

eman

behar

zaiola

blokea erabilita.

 Gehitu

blokea, Horia

objektuen posizioaren X eta Y ardatzen balioak ausazkoak izan daitezen.
 Jarraian, erabili
-

blokea, bertan bloke hauek txertatzeko:

Horia objektua mugitzeko, aukeratu

blokea, eta, bertan 10

balioaren ordez idatzi 5, pilota horiak mantsoago mugitzeko eta
errazago harrapatzeko –ezarri nahi den zailtasunaren arabera, balio
altuagoak edo baxuagoak erabiliko dira–.
-

Horia objektuak ertza ukitzen duen bakoitzean ezkutatu egin behar
du, horretarako baldintzazko blokea behar da:
Baldin…orduan
kategoriago

blokearen

hexagonoan

txertatu

blokea.
Sentsoreak

blokea. Horrela, galderaren erantzuna

baiezkoa bada, Horia objektuak ertza ukitzen duen aldiro, objektua
ezkutatuko da. Horretarako, baldintzazko blokearen barnean txertatu
blokea, eta, jarraian klona ezabatzeko, erabili
blokea.
Agindu-bloke horrekin, objektuen klonak ezabatu egiten dira, eta
programa etetean hasierako objektua mantentzen da.
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 Bigarren baldintza bat osatu behar da ondoren, horretarako, gehitu berriro
blokea. Oraingoan, txertatu hexagonoan

blokea.

Erantzuna baiezkoa bada, gehitu baldintzazko blokearen barnean
blokea, eta kateatu ondoren

blokea. Horrela, Puntuazioa

aldagaiaren balioa puntu bat igoko da, pilota berdeak pilota horia ukitzen
duen

aldiro.

Jarraian,

erantsi

eta

blokeak

agindu-sekuentziari. Horrela, pop izeneko soinua erreproduzitu ondoren,
objektuaren klona ezabatuko da.
Laburbilduz, hona hemen Horia objektuaren programa:

150. irudia. Horia objektuaren programa.

Pilota morearentzako programa
Pilota morea jokalariaren aurka arituko da. Pilota moreek pilota berdea ukitzen
duten aldiro, jokalariak bi puntu galduko ditu.
Bestalde, kontuan izan behar da pilota moreak pilota horiak baino azkarrago
mugituko direla batetik, eta, bestetik, pilota moreen noranzkoa pilota berdearen
bera izango dela, pilota berdea errazago uki dezaten.
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Programa egiteko, Horia objektuaren programa kopiatuko da, eta Morea
objektuari dagozkion aldaketak bertan egingo dira. Hori egiteko urrats hauek
jarraitu behar dira:
 Egin klik Horia objektuak duen lehen agindu-sekuentzian eta arrastatu
programazio-paneletik objektuen eremuko Morea objektuaren gainera, eta
bertan utzi. Ondoren, berdin egin behar da Horia objektuaren bigarren
agindu-sekuentziarekin (ikus 151. irudia).

151. irudia. Objektu baten programa beste objektu bati nola erantsi.

Objektu baten programa beste objektu bati pasatzean, kopiatutako programaren
agindu-sekuentziak bata bestearen gainean pilatzen dira programazio-panelean.


Agindu horiek hurrenkeran jartzeko, egin klik saguaren eskuineko
botoiarekin

kopiatutako

programaren

programazio-panelean,

eta

hautatu Garbitu aukera.
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152. irudia. Garbitu aukera.

153. irudia. Agindu-sekuentziak hurrenkeran.

Behin Morea objektuak bere programa duenean, hori moldatzeko zenbait agindu
aldatu behar dira urrats hauek jarraituz:
 Erabili

blokea, horren bidez, Morea objektuak Berdea

objektua harrapatzeko ahaleginak egingo ditu.
 Aldatu

blokearen balioa. Idatzi 10 balioa, Morea objektuaren

klonek Horia objektuen klonek baino abiadura handiagoa izan dezaten
–bikoitza kasu honetan–.
Horretaz

gain,

Puntuazioa

aldagaiaren

blokean,

1 balioaren ordez idatzi -2 balioa, horrela, pilota moreek pilota berdea
ukitzen badute, jokalariak bi puntu galduko ditu. Jokalaria puntu-galera
horretaz ohartzeko, orain arte erabili ez den soinu bat erabiliko da;
adibidez, crash beatbox izeneko soinua. Audio hori soinuen liburutegian
dago, eta programan aktibatzeko

blokea erabili behar da.
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Behin beharrezkoak diren aldaketak egin eta gero, honela gelditzen da Morea
objektuaren programa:

154. Morea objektuaren programa.

 Ondoren, gorde ariketa.
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3.8.1. Proposamen didaktikoa
3.8. ariketa egitean, Scratch programaren hainbat funtzio eta erabilera ezagutu
dituzu:
-

Nola egiten diren objektu baten klonak.

-

Zein diren kontrola kategoriako klonen blokeak.

-

Nola erabiltzen den kronometroa aldagaia.

-

Nola kopiatu objektu baten programa, beste objektu bati aplikatzeko.

-

Nola erabiltzen diren Itxura kategoriako erakutsi eta ezkutatu blokeak.

https://scratch.mit.edu/projects/262702927/
155. irudia. 3.8.ariketa, Scratchen webgunean partekatuta.

Orain zure txanda da! Hasteko, egindako ariketa nahieran molda eta esperimenta
dezakezu: objektu berriak sortu; hondoak aldatu; bloke berriak gehitu; edota
puntuazio-sistema aldatu.
Jarraian, ikasi duzunarekin egin ezazu zeure proiektua, eta diseina ezazu joko bat
edo, bestela, Scratchen webgunetik aukeratu ezazu gustukoa duzun joko bat eta
berrerabil ezazu (ikus 3.8.2. gehigarria).
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3.8.2. Gehigarria: berrerabiltzea eta birnahastea
Sarreran aipatu den bezala, Scratch komunitatea oso zabala eta librea da, eta,
beraz, bertan partekatzen diren proiektuak nahieran erabil eta molda daitezke.
Horri deritzo berrerabiltzea eta birnahastea. Hala nola, lan bat birnahastean
hainbat eduki eta elementu berri sar daitezke, baina hala ere, lan originalarekiko
antzekotasuna izaten jarraituko du proiektu berriak.
Scratch webgunean dagoen proiektu bat berrerabiltzeko, honako urrats hauek
jarraitu behar dira:
 Lehenik eta behin, sartu programaren webgunean: https://scratch.mit.edu/
 Sartu hitz gakoak erabiltzailean, gustuko proiektua bilatzeko. Kasu honetan,
3.8. ariketa egiteko, The war of circles jolasa erabili da.

156. irudia. Programaren 2.0 online bertsioaren bilatzailea.

 Ateratzen diren emaitza guztietatik aukeratu bat, eta egin klik gainean
proiektua irekitzeko.
 Proiektua nabigatzailean kargatzen denean, eskuinean duen Oharrak eta
kredituak eremua proiektuaren funtzionamendua argitzeko erabiltzen da.

157. irudia. The war of circles proiektua.
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 Ondoren sakatu Ikus barnean botoia (ikus 157. irudia.), eta jarraian
irekitzen den editorean, egin klik birnahastu botoian (ikus 158. irudia).
Segidan irekitzen den leiho berrian bi aukera hauek daude:
1. Sartu erabiltzaile moduan. Programan kontua izanez gero, sartu
erabiltzaile izena eta pasahitza, eta, ondoren, sakatu Hasi saioa
botoia.
2. Sortu kontua Scratchen. Konturik ez duenak, kontu bat irekitzeko
aukera du.
Behin proiektuan sartutakoan, erabiltzaileak aldaketak nahieran egin ditzake.
 Programaren offline bertsioa jaistea nahi izanez gero, sakatu editorearen
goiko menuko Fitxategia botoia, eta hautatu Zure ordenagailura
deskargatu aukera.

158. irudia. Proiektua nola deskargatu.
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4. LEGO WeDo 2.0: Scratch-en luzapena
Scratch softwarea hainbat hardwarekin erabiltzeko moduko programa da, eta
LEGO WeDo 2.0 da horietako hardware bat, gainera, Scratchen moduan, nahikoa
zabaldua dago irakaskuntzan. Izan ere, Danimarkako LEGO Education enpresak
urte asko daramatza elkarlanean irakasleekin. Elkarlan horren emaitza da LEGO
WeDo jolas didaktikoa, eskoletan robotika alorrean lanean jarduteko tresna izan
nahi duena, zientzia eta teknologiaren konpetentzia garatzeko orduan.
LEGO Education metodologiaren helburu nagusia jolasaren bidez ikasten ikastea
da, eta metodologia hori lau ekintzatan oinarritzen da –ingelesez, 4C-ak deitzen
zaie

ekintza

horiei:

Konektatu

(Connect),

Eraiki

(Construct),

Hausnartu

(Contemplate) eta Jarraitu (Continue)–.
-

Konektatu (Connect). Proiektuen metodologian oinarritutako lana da.
Haien

jakin-mina

piztea

da

helburua,

eta

horretarako

proiektuak

motibagarria izan behar du ikasleentzat. Ikasleak dituen aurre jakintzetatik
eta trebezietatik abiatuta, proiektua garatzea bultzatu nahi da.
-

Eraiki (Construct). Ikasleen arteko kooperazio eta iterazioaren bidez,
robotikako gailu fisikoak muntatu eta programatzen dira.

-

Hausnartu

(Contemplate).

Hausnarketa-prozesua

galderen

bidez

bideratzen da, eta horrela, prozesuan zehar barneratutako ezagutzak
taldean partekatzen dira.
-

Jarraitu (Continue). Ikasitakoa finkatzeko, proiektu berriak egiteko erronka
proposatzen zaie ikasleei, eta bide batez, ikas-prozesuan sakontzen dute.
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LEGO Education-en honako esteka honetan, WeDo 2.0 hedapena nola erabili
ikasteko tutoretza-bideoak aurki daitezke:
https://elearning.legoeducation.com/wedo-2-0
LEGO WeDo 2.0 gailua zazpi eta hamabi urte arteko umeentzat pentsatuta dago.
Kaxetan saltzen da, eta 280 pieza dakartza kaxa bakoitzak, honako elementu
elektroniko hauekin batera: motorra, mugimendu- eta inklinazio-sentsoreak eta
hub-a (kontzentragailua).
Halaber, LEGO-ren webgunean, besteak beste,kaxa nola antolatu azaltzen duten
tutoretza-bideoak daude: https://education.lego.com/en-us/support/wedo-2/gettingstarted%20
Hona hemen LEGO WeDo 2.0 kit-aren osagaiak:

LEGO WeDo 2.0 kaxako piezak: adreiluak, ardatzak,
gurpilak,engranajeak, plakak, txirrikak…

HUB-a
Bluetooth
konexio
bidez,
ordenagailua
edo
tablet-a
eraikitako
gailuaren
pieza
elektronikoekin konektatzen da.

Sentsoreak
edo
motorrak konektatzeko
bi ataka ditu. Gainera,
pizteko botoi berdea eta
led argia ditu.

MOTORRA
Eraikitako gailuaren piezak motor
baten bidez mugitzen dira. Motorra
bi norabideetan biratu eta piztu edo
geldiarazi egin daiteke.

Elikatzeko AA motako bi pila behar
ditu.

126

INKLINAZIO-SENTSOREA
Objektu baten posizio-aldaketa antzematen du.

MUGIMENDU-SENTSOREA
Objektu bat zein distantziara
dagoen neurtzen du.

LEGO WeDo luzapenak bere software ofiziala du, honako helbide honetan
eskuragai dagoena: https://education.lego.com/en-us/downloads/wedo-2/software.
Aldiz, honako helbide honetan, WeDo 2.0 sistemaren bateragarritasunari buruzko
informazioa

aurki

daiteke:

https://education.lego.com/en-us/support/wedo-

2/system-requirements.
Halaber, erabiliko diren ordenagailu edo tablet-ek Bluetooth 4.0 edo bluetooth low
energy konexioa izan behar dute. Gainera, Windows 7 sistema eragilearekin
beharrezkoa da Bluetooth BLED 112LE egokigailua izatea

.

Bluetooth konexioa ezartzeko, lehenik eta behin, egokigailuaren kontrolagailua
jaitsi

behar

da,

nahi

bada,

honako

helbide

http://www.picaxe.com/downloads/s2bot/wins2bot.exe.
instalatutakoan

honetatik
Wins2bot

jaitsi

daiteke:

kontrolagailua

S2Bot izeneko artxibo exekutagarria sortzen da. Artxibo jakin

hori exekutatzean, honako leiho hau irekitzen da:

159. irudia. S2Bot leihoa.
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Hurrengo urratsa WeDo 2.0-aren hub-a eta S2Bot arteko konexioa ezartzea
izango da. Horretarako, aldi berean sakatu behar dira S2Bot leihoan dagoen
Connect botoia (ikus 159. irudia) eta hub-a pizteko botoi berdea. Jarraian, leiho
berri batean, bluetooth konexioa azalduko da (ikus 160. irudia), orduan, leihoan
bertan, sakatu Connect botoia.

160. irudia. Urdinez, bluetooth konexioa.

Dena ondo bidean, S2Bot leihoan, Konexio (connection) ataleko zirkulua berde
jarriko da, eta hub-aren argia urdin, eta horrela eginez gero, ezarrita geratuko da
bluetooth konexioa (ikus 161. irudia). Halaber, konexioa martxan jartzen denean,
hub-aren argia zuria eta keinukaria izaten da. Aldiz, argia laranja eta keinukaria
bada, hub-aren bateriak agortzen ari diren seinale da.

161. irudia. Hub adimenduaren argia urdina bada, bluetooth konexioa martxan dagoen seinale.

Behin bluetooth konexioa aktibatu denean, S2Bot leihoko Open botoia sakatzen
bada (ikus 161. irudia), Scratch programa irekiko da. Ondoren, Scratch Bloke
gehiago kategorian klik eginez gero, LEGO WeDo 2.0 gailuentzat aginduak
agertuko dira.
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Hori horrela, kontrolagailuek bluetooth
konexioaren

bidez

kontrolatuko

dute

eraikitako gailuaren hub-a eta gainontzeko
pieza elektronikoen konexioa,.
Eraikitako

gailuak

funtziona

dezan,

programa bat sortu beharko da (kasu
honetan Scratch erabiliko da). Hub-ak
jasoko

du

eraikitako

sortutako
gailuak

programa,
dituen

eta

elementu

162. irudia. Scratch-eko aginduak WeDo 2.0 gailuentzat
aktibatuta.

elektronikoek hub-ak bidalitako aginduak
beteko dituzte.

Orain arteko azalpenez gain, honako esteka honetan irakasleentzako materiala
aurki daiteke: https://education.lego.com/en-us/elementary/intro/wedo2
Material horretan gelan aplikatzeko 16 proiektu eta programazio daude erabilgarri
–horietako 8 bideratuak eta 8 irekiak–, hainbat gairen inguruan eta honela
sailkatuta: Zientzia, Fisika eta ingeniaritza eta Lurra eta espazioa. Gai horiek
lantzeko orduan, ikasleek hiru fase landu beharko dituzte prozeduran zehar:
ikerketaren alorra, gailua eraikitzea eta programatzea, eta egindako lana
aurkeztea.
Hori guztiaz gain, ikasleen ikas-prozesuaren jarraipena egiteko moduko
erremintak,

eta

lortutako

emaitzen

balioespena

egiteko

ebaluazio

eta

autoebaluazio proposamenak ere agertzen dira webgune horretan.
Bestalde, robotak pausoz pauso eraikitzeko jarraibideak honako helbide honetan
batu dituzte: https://education.lego.com/en-us/support/wedo-2/building-instructions
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Programazioan

lehen

urratsak

emateko

Milo

robota

muntatzea proposatzen da. Alegia, Milo robotak funtzionatu
dezan programa bat sortzea.
Hurrengo atal honetan, adibide bezala, Scratch erabiliz, robotak izango dituen
askotariko portaeren programazioa nola egin azalduko da, bi ariketen bidez.
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4.1. ARIKETA
Ariketaren helburuak


Milo robotaren potentziaren balioa ezartzea.



Milo robotak aurreraka egin dezan noranzko egokia ezartzea.



Milo robota bi segundoz piztuta mantentzea.

Jarraibideak
Lehenik eta behin, Milo robota eraikitzeko jarraibideak eskuratzeko, sartu helbide
honetan:

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/building-

instructions/wedo-2/45300_16_milo-e11f60231359c9f315dcdfa782b29eee.pdf


Milo robota eraiki ondoren, ezarri bluetooth konexioa, eta, jarraian, ireki
Scratch programa.



Arrastatu

blokea

programazio-panelera,

motorraren

potentzia zehazteko.


Gehitu

blokea robotak noranzko jakin bat

aukeratu dezan.


Ondoren, aktibatu motorra



Erabili kontrola kategoriago

blokearen bidez.
blokea, Milo robota bi segundoz

aurrera mugitzeko.


Aukeratu

blokea, bi segundoko tartea bukatu ondoren motorra

itzaltzeko.


Bukatzeko, erabili Gertaerak kategoriako

blokea, sortutako

programa exekutatzeko.
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Beraz, honela geldituko da sortutako programa:

163. irudia. Milo robotaren programa.

Nahiago

izanez

gero,

helbide

honetan

ere

ikus

daiteke

emaitza:

https://youtu.be/q33QmDfmjmo
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4.2. ARIKETA
Ariketaren helburuak


Milo robotaren potentziaren balioa ezartzea.



Milo robota aurrerantz mugitzea, bidean oztopo bat aurkitu arte.



Milo robota aurrerantz doan bitartean, led argi berdea piztuta izatea.



Milo robota gelditzea, baldin eta 20 balioa baino gutxiagoko distantzian,
oztopo egiten ari den objektu bat antzematen badu.



Milo robota gelditutakoan, soinu bat erreproduzitzea, led argia berdetik
gorrira igarotzea eta programa etetea.

Jarraibideak
Lehenik, sartu honako helbide honetan, eta Milo robotari mugimendu-sentsorea
nola gehitu eta oztopoa nola sortu azaltzen duen eskuliburuari erreparatu:
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/building-instructions/wedo2/45300_16a_milo_arm_1-21fb7aaab3f1b0be7613da5a160a6d2d.pdf
Behin sentsorea eta oztopoa muntatutakoan, egin kasu honako agindu hauei:


Hasteko, ezarri bluetooth konexioa, eta ondoren ireki Scratch programa

 Arrastatu

blokea programazio-panelera. Bloke horren

bidez, motorraren potentzia zehazten da.
 Gehitu
 Erabili

blokea robotaren noranzkoa zehazteko.
blokea, hub-aren led argia berde jarri dadin.

 Jarraian jarri motorra martxan,

blokearen bidez.
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Orain, mugimendu-sentsorearen bidez, Milo robotak antzemango du oztopo egiten
ari den objektuaren eta beraren arteko distantzia zein den, eta oztopo hori
antzeman artean aurrerantz egingo du. Hori guztia programatzeko, honako urrats
hauek jarraituko dira:
 Aukeratu kontrola kategoriako

blokea. Baldintzazko bloke honen

hexagonoan txertatu Eragiketak kategoriago

blokea. Bloke eragile

horren bidez baldintza zein den zehaztuko da, hau da, oztopo egiten ari
den objektuaren arteko distantzia 20 balioa baino txikiagoa izatea. Hori
egiteko txertatu bloke eragilean distantzia aldagaia, eta jarraian dagoen
koadro txikian idatzi 20 balioa, honela:


Baldintza betetzen denean, Milo robota gelditu egingo da, jarraian soinu bat
erreproduzitu eta led argia gorri jarriko da.



Laburbilduz, honela geldituko da baldintzazko egitura:

164. irudia. Programaren baldintzazko egitura.

Bukatzeko, erabili Gertaerak kategoriako

blokea, sortutako programa

exekutatzeko.
Honela geldituko da sortutako programa:
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165. irudia. Bigarren ariketari dagokion programa.

Hala ere, nahiago izanez gero, helbide honetan, emaitza bideo batean ikus
daiteke: https://youtu.be/yG3rhNfzjus
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