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aRobot bat da, eta 
programatzen erakusten 
du modu naturalean. 
Kubo hezkuntzako robot bat da, 
haurrek pantailak erabili beharrik 
gabe programatzen ikas dezaten; 
baita irakurtzen eta idazten ikasi 
aurretik ere. Esperientzia praktikoen 
bidez, eta haurren errealitatetik 
gertu dauden esperientzien bidez, 
pentsamendu konputazionala garatu, 
eta programazioari aplikatuko diote.

Pentsamendu konputazionalak 
problemak ebazteko estrategiak 
eskaintzen ditu, pentsamendu kritikoa 
eta sormena garatzen laguntzen 
du eta lankidetzan oinarritutako 
ikaskuntza sustatzen du.
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Eranskailuak 
eta trokelak

Tapizak 
puzzle 

formatuan

ZER DA TAGTILE® SISTEMA?
TagTile® sistema bakarra eta praktikoa da; kodetzen ikasteko  
modu berriak eskaintzen ditu. Barruan txipa duten  
fitxak dira, eta Kubori zer mugimendu egin behar  
dituen adierazten diote.

• Koaderno bakoitzak 5 ikasketa unitate  
ditu, tapiz bakoitzeko bat.

• Koaderno bakoitzean azaltzen dira  
Kubok aurre egin beharko dien  
erronkei dagozkien lekuak.

• Koaderno bakoitzaren amaieran: 
eranskailuak eta txartel trokelatuak.

• Proposamen didaktikoa eta  
ikasgelako materiala: lizentzia 
digitalaren bitartez, hezkuntza 
plataforma digitalean lantzeko.  
https://edelvivesdigital.com/

• Proposamen didaktikoa eta 
programazioak: hezkuntza  
baliabideen webgunean,  
artxiboak deskargatzeko.  
www.edelvives.com/es/recursos/infantil

NOLAKOA DA IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA PROZESUA 
KUBOREKIN?
Unitate guztiek lanerako eskema berdina dute, pentsamendu konputazionalean 
oinarritua, eta aukera ematen du problemak informatikaren oinarriak erabiliz 
ebazteko, programazioaren aurreko urrats gisa, programazioan praktikan 
jartzen baitira oinarri horiek.

IKASLEARENTZAKO 
MATERIALA

PATROIAK 
EZAGUTZEA

ABSTRAITZEA

ALGORITMOAK 
DISEINATZEA

PROGRAMAZIOADESKONPOSATZEA

SORMENA ETA 
DISEINUA

• Hiriaren agertokia  
duen tapiz bat.

• KUBOren gorputza eta burua.
• 46 TagTile®, Kubori nola mugitu agintzeko.
• Kargatzeko USB kable bat.

• Kubo zer espaziotan ibiliko den 
erakusten duten 6 tapiz.

• Programazio laminak.

KUBO CODING KUTXA FORMATU DIGITALEANLAN KOADERNOAK ABENTURA GUZTIETAN  
KUBOREKIN BATERA IBILTZEKO

IKASGELARAKO 
MATERIALA 

IRAKASLEAREN 
MATERIALA

GO KUBO! KUTXA
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