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1. APLIKAZIOAREN PANTAILA NAGUSIA 

Pantaila nagusian erabiltzaileak tresnak dituen lau jardueren sarbideak ikusiko ditu:  

 

 

 
1. Lanbideak nire herrian: Hamar lan-inguruneren azalpena 

 

2. Zein da nire lanbidea?: Hamar lan-ingurune horietan ematen diren 
lanbide batzuen azalpena 

 

3. Lanbideekin jokatzen: lanbideei lotutako jokoak, lanbide horiek 
ezagutzeko 

 
4. Iruditeka: lanbideekin lotutako irudiak 

 

Horretaz gain, pantailaren eskuinaldean, irakaslearentzako material 
didaktikoen eta nabigazio-gidaren sarbideak daude 
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2. LANBIDEAK NIRE HERRIAN 

2.1. Lanbideak nire herrian – Pantaila nagusia 

 

Atal honetan, mapatik abiatuta, ikaslearentzat ezagunak diren 10 lan-ingurune aurkezten dira. 
Lan-ingurune bakoitzaren azalpenean sartzeko, lan-ingurunearen izenaren gainean sakatu behar 
da. 

Bestalde, atal honen pantaila guztien ezkerraldean, tresnaren menu nagusia ikus daiteke, lau 
jarduera nagusietara sarbideekin. 

2.2. Hamar Izan-ingurune 

Ingurune bakoitzean sartzean, ingurunea azaltzen duten 3 argazki, testu labur bat eta testu horren 
audioa aurki daitezke. 
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Lan-ingurunez aldatzeko, pantailaren azpiko aldean, aukeratu nahi dugun ingurunearen izenaren 
gainean sakatu behar da, edo  botoia sakatuz, aurreko pantailara itzuli eta beste ingurune bat 
aukera daiteke. 

3. ZEIN DA NIRE LANBIDEA? 

3.1. Zein da nire lanbidea – Pantaila nagusia 

 

Atal honetan, lan-inguruneetatik abiatuta, lanbide bakoitzaren azalpena egiten da. Lehenik eta 
behin, lan-ingurunea aukeratu behar da, haren izenaren gainean sakatuz. 

3.2. Lanbideen aukeraketa 

 

Ondorengo pantailan, aukeratu dugun lan-inguruneari dagozkion lanbideen irudiak ikusiko ditugu 
koadro urdin baten barruan. Lanbidearen koadroan sakatuz gero, lanbideari dagokion fitxa irekiko 
da.  
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Pantaila honetan ingurunea ere alda daiteke, azpiko aldean agertzen diren inguruneen izenetan 
sakatuz. 

3.3. Lanbideen fitxak 

Fitxa bakoitzean lanbidearen azalpena dago, non lanbidearen eginkizunen, lan-tresnen eta lan-
ingurunearen azalpena egiten baita. 

 

Fitxa ixteko  botoia sakatu behar da, eta lan-inguruneari dagozkion lanbideen pantailara itzuliko 
gara. 

 

4. LANBIDEEKIN JOKATUZ 

Atal honen pantaila nagusian jokatzeko hainbat aukera topatuko ditugu. Horretarako, mapa bat 
agertuko da, hiru gunez osatuta, eta gune bakoitzak, bere aldetik, lantoki batzuk barnean hartuko 
ditu (adibidez, lehenengo guneak mendia, jatetxea eta udaletxea barnebilduko ditu). Gune 
bakoitzak jokatzeko hiru zailtasun maila ere edukiko ditu. Pantaila nagusian plataformaren 
hasierako pantailara itzultzeko aukera emango da, “Hasierara itzuli” testuan sakatuz. 

Lanbideekin jokatzen ataleko pantaila nagusian bertan, testu baten bitartez, jokatzeko 
gonbidapena luzatuko zaio erabiltzaileari, gune bat eta zailtasun-maila bat aukera ditzala eskatuz. 
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Beraz, jokoarekin hasteko, gune bat eta, gune horretan, zailtasun maila bat aukeratu beharko 
dugu, izarren ikonoaren gainean sakatuz (izar bat lehenengo maila, bi izar bigarren maila eta hiru 
izar hirugarren maila). 

 

Horrela, aukeratu dugun gunearen zailtasun mailaren lehenengo galderaren pantaila zabalduko 
da. Bertako ezkerraldeko menuan bi aukera emango zaizkigu bi ikonoren bitartez: lehenengoa, 
atal honetako pantaila nagusira itzultzeko eta bestea plataformaren hasierako pantailara 
itzultzeko. 

Bestalde, goiko partean, testu baten bitartez, zer gunetan eta zer mailetan gauden adieraziko da 
(“> 1. Gunea > 1. Maila”). 
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Azpiko aldean, aukeratu dugun gunearen mailari dagozkion 10 galderetara heltzeko aukerak 
agertuko dira, bakoitza zenbaki batekin adierazita; banaka erantzun beharko ditugu, lehenengo 
galderatik hasita, zenbakiaren gainean sakatuz. 

Pantailaren erdialdean, aukeratu dugun gunearen maila horretako lehenengo galdera eta haren 
erantzun-aukerak agertuko dira: erantzuteko, ematen diren aukeretatik bat hautatu beharko 
dugu, ezkerreko borobiltxoa klik eginez: 

 

- erantzuna zuzena bada, “Asmatu duzu!” mezua azalduko da  

 

- erantzuna okerra bada, “Oker zaude” mezua azalduko da 

 

 

Behin erantzun-aukera hautatuz gero, hurrengo galderara pasatzeko hurrengo zenbakia sakatu 
beharko dugu, eta horrela jarraitu beharko dugu 10. galderara heldu arte, non erantzun ondoren 
jokoaren atal hau bukatu dugula adieraziko digun mezu hau agertuko baita: 
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“TXAPELDUNA! Jokatzeko aukera ezazu gune bat eta zailtasun-maila bat” 

 

Deskribatutako dinamika hori gune guztietan eta zailtasun maila guztietan berdina da. 

 

5. IRUDITEKA 

Atal honetatik hezkuntza-tresnaren irudi-errepertorio osora sar gaitezke. Bertan, irudiak 
inprimatu ahal izango ditugu eta, horrela, gelan landu ahal izango ditugu lanbideen kontzeptuak, 
bai banaka bai taldeka (horma-irudiak egin, ebaki, koloreztatu, …). 

5.1. IRUDITEKA – Pantaila nagusia 
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Atal honetara sartzean, hamar lan-inguruneren izenak ikusiko ditugu. Bertan, aukeratu nahi dugun 
ingurunearen izenaren gainean sakatu beharko dugu irudiak aukeratu ahal izateko. 

5.2. IRUDITEKA – Irudi multzoaren aukeraketa 

Aurreko pantailan bezala, pantailaren azpiko aldean inguruneetatik zehar nabigatzeko aukera 
dugu ingurunearen izenaren gainean sakatuz, edo Iruditekaren pantaila nagusira itzuli gaitezke  
botoia sakatuz. 

 

Inguruneari dagozkion irudiak hiru taldetan antolatzen dira: 

• Lanbidea 

• Lantokia 

• Lan-tresnak 

Inprimatu nahi ditugun irudi multzoa irekitzeko, atal bakoitzaren azpiko aldean dagoen  
botoia sakatu beharko dugu, eta aukeratu dugun taldearen irudi guztiak dituen inprimatzeko pdf 
bat irekiko da. 
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6.  MATERIAL DIDAKTIKOA 

 

Pantaila honetan irakasleentzako zenbait jarraibide, jarduera eta baliabide osagarri aurkituko 
ditugu, 4 puntu edo sarbidetan antolatuak: 

a.- Material didaktikoen helburuak 
b.- Gida didaktiko pedagogikoa 
c.- Jarduera didaktikoak 
d.- Baliabide osagarriak 

 

Puntu bakoitzean sartzean, pantaila guztietako azpiko aldean atal honetako 4 puntuetarako 
sarbideak aurkituko ditugu. Horrez gain, tresnaren pantaila nagusirako eta material didaktikoaren 
pantaila nagusirako sarbideak aurkituko ditugu.  
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Jarraian atal honetako puntu bakoitzean aurkituko ditugun edukiak azaltzen dira:  

a.- Material didaktikoen helburuak. 
• Helburu didaktiko orokorra 
• Helburu didaktiko espezifikoak 
• Indarrean dagoen curriculumarekin lotura 
• Lantzen dituen oinarrizko gaitasunak 

 
b.- Gida didaktiko pedagogikoa. 

• Edukiak (kontzeptuzkoak, prozedurazkoak, jarrerazkoak) 
• Planteamendu didaktikoaren egitura 
• Beharrezko baliabide didaktikoak 
• Noiz eta nola erabili behar den materiala 
• Ebaluazio-irizpideak eta ebaluazio-tresnak 

 
c.- Jarduera didaktikoak. Atal honetan, irakasleak lanbideak lantzeko tresna osatzen duten 5 
jardueretarako sarbideak aurkituko ditu: 

 
 

1. LANBIDEAK NIRE HERRIAN 
2. ZEIN DA NIRE LANBIDEA? 
3. ZER DUT GOGOKOEN 
4. LANBIDEEN COLLAGEA 
5. ZER DELA ETA ZER DELA 
6. ZERTAN ARI DA LANEAN NIRE FAMILIA? 
7. LANBIDEEKIN JOKATUZ (joko interaktiboa) 
8. BENETAKO LANBIDEA EZAGUTZERA GOAZ 
9. ZUHAITZ GENEALOGIKOA 
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jarduera bakoitzean sartzean, jardueraren izenburua, denboralizazioa eta xedea azaltzen dira. 
Bestalde, nabigazioari dagokionez, jarduera bakoitzeko pantailaren azpiko aldean tresnaren 
pantaila nagusirako eta material didaktikoaren pantaila nagusirako sarbideak aurkituko ditugu. 
 

 
 
d.- Baliabide osagarriak. Atal honetan, lanbideei buruzko berariazko dokumentazio-zerrenda 
aurkituko dugu: 

• Bibliografia 
• Proposatzen diren jarduerak garatzeko beharrezko baliabide didaktikoen zerrenda 
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1. APLIKAZIOAREN PANTAILA NAGUSIA 

Pantaila nagusian erabiltzaileak tresnak dituen lau jardueren sarbideak ikusiko ditu:  

 

 

 
1. Lanbideak nire herrian: Hamar lan-inguruneren azalpena 

 

2. Zein da nire lanbidea?: Hamar lan-ingurune horietan ematen diren 
lanbide batzuen azalpena 

 

3. Lanbideekin jokatzen: lanbideei lotutako jokoak, lanbide horiek 
ezagutzeko 

 
4. Iruditeka: lanbideekin lotutako irudiak 

 

Horretaz gain, pantailaren eskuinaldean, irakaslearentzako material 
didaktikoen eta nabigazio-gidaren sarbideak daude 
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2. LANBIDEAK NIRE HERRIAN 

2.1. Lanbideak nire herrian – Pantaila nagusia 

 

Atal honetan, mapatik abiatuta, ikaslearentzat ezagunak diren 10 lan-ingurune aurkezten dira. 
Lan-ingurune bakoitzaren azalpenean sartzeko, lan-ingurunearen izenaren gainean sakatu behar 
da. 

Bestalde, atal honen pantaila guztien ezkerraldean, tresnaren menu nagusia ikus daiteke, lau 
jarduera nagusietara sarbideekin. 

2.2. Hamar Izan-ingurune 

Ingurune bakoitzean sartzean, ingurunea azaltzen duten 3 argazki, testu labur bat eta testu horren 
audioa aurki daitezke. 

 

Lan-ingurunez aldatzeko, pantailaren azpiko aldean, aukeratu nahi dugun ingurunearen izenaren 
gainean sakatu behar da, edo  botoia sakatuz, aurreko pantailara itzuli eta beste ingurune bat 
aukera daiteke. 
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3. ZEIN DA NIRE LANBIDEA? 

3.1. Zein da nire lanbidea – Pantaila nagusia 

 

Atal honetan, lan-inguruneetatik abiatuta, lanbide bakoitzaren azalpena egiten da. Lehenik eta 
behin, lan-ingurunea aukeratu behar da, haren izenaren gainean sakatuz. 

3.2. Lanbideen aukeraketa 

 

Ondorengo pantailan, aukeratu dugun lan-inguruneari dagozkion lanbideen irudiak ikusiko ditugu 
koadro urdin baten barruan. Lanbidearen koadroan sakatuz gero, lanbideari dagokion fitxa irekiko 
da.  

Pantaila honetan ingurunea ere alda daiteke, azpiko aldean agertzen diren inguruneen izenetan 
sakatuz. 

3.3. Lanbideen fitxak 

Fitxa bakoitzean lanbidearen azalpena dago, non lanbidearen eginkizunen, lan-tresnen eta lan-
ingurunearen azalpena egiten baita. 
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Fitxa ixteko  botoia sakatu behar da, eta lan-inguruneari dagozkion lanbideen pantailara itzuliko 
gara. 
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LANBIDEEKIN JOKATUZ 

Atal honen pantaila nagusian jokatzeko hainbat aukera topatuko ditugu. Horretarako, mapa bat 
agertuko da, hiru gunez osatuta, eta gune bakoitzak, bere aldetik, lantoki batzuk barnean hartuko 
ditu (adibidez, lehenengo guneak mendia, jatetxea eta udaletxea barnebilduko ditu). Gune 
bakoitzak jokatzeko hiru zailtasun maila ere edukiko ditu. Pantaila nagusian plataformaren 
hasierako pantailara itzultzeko aukera emango da, “Hasierara itzuli” testuan sakatuz. 

Lanbideekin jokatzen ataleko pantaila nagusian bertan, testu baten bitartez, jokatzeko 
gonbidapena luzatuko zaio erabiltzaileari, gune bat eta zailtasun-maila bat aukera ditzala eskatuz. 

 

 

Beraz, jokoarekin hasteko, gune bat eta, gune horretan, zailtasun maila bat aukeratu beharko 
dugu, izarren ikonoaren gainean sakatuz (izar bat lehenengo maila, bi izar bigarren maila eta hiru 
izar hirugarren maila). 
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Horrela, aukeratu dugun gunearen zailtasun mailaren lehenengo galderaren pantaila zabalduko 
da. Bertako ezkerraldeko menuan bi aukera emango zaizkigu bi ikonoren bitartez: lehenengoa, 
atal honetako pantaila nagusira itzultzeko eta bestea plataformaren hasierako pantailara 
itzultzeko. 

Bestalde, goiko partean, testu baten bitartez, zer gunetan eta zer mailetan gauden adieraziko da 
(“> 1. Gunea > 1. Maila”). 

Azpiko aldean, aukeratu dugun gunearen mailari dagozkion 10 galderetara heltzeko aukerak 
agertuko dira, bakoitza zenbaki batekin adierazita; banaka erantzun beharko ditugu, lehenengo 
galderatik hasita, zenbakiaren gainean sakatuz. 

Pantailaren erdialdean, aukeratu dugun gunearen maila horretako lehenengo galdera eta haren 
erantzun-aukerak agertuko dira: erantzuteko, ematen diren aukeretatik bat hautatu beharko 
dugu, ezkerreko borobiltxoa klik eginez: 

 

- erantzuna zuzena bada, “Asmatu duzu!” mezua azalduko da  

 

- erantzuna okerra bada, “Oker zaude” mezua azalduko da 
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Behin erantzun-aukera hautatuz gero, hurrengo galderara pasatzeko hurrengo zenbakia sakatu 
beharko dugu, eta horrela jarraitu beharko dugu 10. galderara heldu arte, non erantzun ondoren 
jokoaren atal hau bukatu dugula adieraziko digun mezu hau agertuko baita: 

“TXAPELDUNA! Jokatzeko aukera ezazu gune bat eta zailtasun-maila bat” 

 

Deskribatutako dinamika hori gune guztietan eta zailtasun maila guztietan berdina da. 

 

4. IRUDITEKA 

Atal honetatik hezkuntza-tresnaren irudi-errepertorio osora sar gaitezke. Bertan, irudiak 
inprimatu ahal izango ditugu eta, horrela, gelan landu ahal izango ditugu lanbideen kontzeptuak, 
bai banaka bai taldeka (horma-irudiak egin, ebaki, koloreztatu…). 

4.1. IRUDITEKA – Pantaila nagusia 
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Atal honetara sartzean, hamar lan-inguruneren izenak ikusiko ditugu. Bertan, aukeratu nahi dugun 
ingurunearen izenaren gainean sakatu beharko dugu irudiak aukeratu ahal izateko. 

4.2. IRUDITEKA – Irudi multzoaren aukeraketa 

Aurreko pantailan bezala, pantailaren azpiko aldean inguruneetatik zehar nabigatzeko aukera 
dugu ingurunearen izenaren gainean sakatuz, edo Iruditekaren pantaila nagusira itzuli gaitezke  
botoia sakatuz. 

 

Inguruneari dagozkion irudiak hiru taldetan antolatzen dira: 

• Lanbidea 

• Lantokia 

• Lan-tresnak 

Inprimatu nahi ditugun irudi multzoa irekitzeko, atal bakoitzaren azpiko aldean dagoen  
botoia sakatu beharko dugu, eta aukeratu dugun taldearen irudi guztiak dituen inprimatzeko pdf 
bat irekiko da. 
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  MATERIAL DIDAKTIKOA 

 

Pantaila honetan irakasleentzako zenbait jarraibide, jarduera eta baliabide osagarri aurkituko 
ditugu, 4 puntu edo sarbidetan antolatuak: 

a.- Material didaktikoen helburuak 
b.- Gida didaktiko pedagogikoa 
c.- Jarduera didaktikoak 
d.- Baliabide osagarriak 

 

Puntu bakoitzean sartzean, pantaila guztietako azpiko aldean atal honetako 4 puntuetarako 
sarbideak aurkituko ditugu. Horrez gain, tresnaren pantaila nagusirako eta material didaktikoaren 
pantaila nagusirako sarbideak aurkituko ditugu.  
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Jarraian atal honetako puntu bakoitzean aurkituko ditugun edukiak azaltzen dira:  

a.- Material didaktikoen helburuak. 
• Helburu didaktiko orokorra 
• Helburu didaktiko espezifikoak 
• Indarrean dagoen curriculumarekin lotura 
• Lantzen dituen oinarrizko gaitasunak 

 
b.- Gida didaktiko pedagogikoa. 

• Edukiak (kontzeptuzkoak, prozedurazkoak, jarrerazkoak) 
• Planteamendu didaktikoaren egitura 
• Beharrezko baliabide didaktikoak 
• Noiz eta nola erabili behar den materiala 
• Ebaluazio-irizpideak eta ebaluazio-tresnak 

 
c.- Jarduera didaktikoak. Atal honetan, irakasleak lanbideak lantzeko tresna osatzen duten 5 
jardueretarako sarbideak aurkituko ditu: 

 
 

1. LANBIDEAK NIRE HERRIAN 
2. ZEIN DA NIRE LANBIDEA? 
3. ZER DUT GOGOKOEN 
4. LANBIDEEN COLLAGEA 
5. ZER DELA ETA ZER DELA 
6. ZERTAN ARI DA LANEAN NIRE FAMILIA? 
7. LANBIDEEKIN JOKATUZ (joko interaktiboa) 
8. BENETAKO LANBIDEA EZAGUTZERA GOAZ 
9. ZUHAITZ GENEALOGIKOA 
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jarduera bakoitzean sartzean, jardueraren izenburua, denboralizazioa eta xedea azaltzen dira. 
Bestalde, nabigazioari dagokionez, jarduera bakoitzeko pantailaren azpiko aldean tresnaren 
pantaila nagusirako eta material didaktikoaren pantaila nagusirako sarbideak aurkituko ditugu. 
 

 
 
d.- Baliabide osagarriak. Atal honetan, lanbideei buruzko berariazko dokumentazio-zerrenda 
aurkituko dugu: 

• Bibliografia 
• Proposatzen diren jarduerak garatzeko beharrezko baliabide didaktikoen zerrenda 
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