
ZER DA GAMIFIKAZIOA?
Gamifikazioa deitzen zaio jolasetan eta aisialdian 
erabili ohi diren teknika, elementu eta dinamikak 
jolasekoak ez diren jardueretan erabiltzeari. 
Horren guztiaren helburua motibazioa bultzatzea, 
jokabidea indartzea, produktibitatea hobetzea, 
helburu bat lortzea, ikaskuntza aktibatzea eta 
banako jakin batzuk ebaluatzea da.

EZAGUTU LITERATURAK  
BIZIA HARTZEN DUEN  

IRAKURKETARAKO PLATAFORMA GAMIFIKATUA

LIBURU TAUPADAK

Detektibeen unibertso bat gazteen  
artean irakurzaletasuna sustatzeko
Ta-tum sortu du Ibaizabalek, hezkuntzarako lehen plataforma 
gamifikatua, eta irakasleei gelan irakurketa dinamizatzeko aukera 
eskaintzen die. Online plataformak liburu ugari eskaintzen ditu multimedia 
liburutegian, eta detektibeen mundu bat sortzen du. Irakurketa funtsezko 
elementua izango da detektibeen mundu horretan, ikasleek zenbait kasu 
ebatzi ahal izateko; izan ere, pertsonaiak, modu misteriotsuan, desagertu 
egin dira liburuetatik.
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PERTSONALIZATU PLATAFORMA ETA GELA
Ta-tumeko atal guztiak editagarriak eta aldagarriak dira eta hala, egoera 
jakin bakoitzera egokitzen dira: ikasleen irakurmena, helburuak, hiztegia eta 
jarduerak. Horrez gain, gela apaintzeko eta ikasleei Ta-tumeko detektibe giro 
horretan murgiltzen laguntzeko baliabide deskargagarriak eskaintzen ditu 
plataformak: parte hartzen duten ikasleen orla, detektibe txartela eta ikertzaile 
onaren diploma.
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Ta-tumen, liburu bakoitzaren irakurketa eta jarduerak kasu bihurtzen 
dira.  
Horiek argitzeko, irakurri eta ikaskideekin batera lan egin beharko dugu 
erronka berezi batzuetan. Kasu bakoitza honako hauek osatzen dute:

•		Aurkezpena. Liburuaren bitxikeria batzuk azaltzen ditu eta erreskatatu 
beharreko desagertutako pertsonaiei eta objektuei buruzko informazioa 
ematen du.

•		Ikerketak. Liburuaren irakurketarekin lotutako proba eta jarduerak biltzen 
ditu. Irakurle-detektibeek horiek gainditu beharko dituzte kasua argitu 
ahal izateko. Hiru unetan antolatzen dira: arrastoak bilatzen (irakurri 
aurretik), frogak biltzen (irakurketa garaian) eta hari muturrak lotzen 
(irakurri ondoren).

•		Sariak. Jarduera guztien bidez, puntuak, dominak eta izarrak irabazi eta 
pertsonaiak erreskatatzera irits gaitezke.

KASUEN JARRAIPENA
Irakaslea da literaturako ikerketaren burua:

•		Kasua	argitzeko	garaian	detektibeek egindako aurrerapenetara sarbidea 
izango duzu uneoro.

•		Jarduerak programatu ahal izango dituzu epe jakin baten barruan egin 
ditzaten.

•		Lan	jakin	batzuk	egiteko,	lanerako	elkarlaneko inguruneak sortu ahal 
izango dituzu. Proba batzuek Googleren hodeiko tresnak biltzen dituzte 
(G Suite for Education).

•		Irakurle-detektibeekin	egindako	aurrerapenak ebaluatu ahal izango dituzu 
honako hauekin lotutako adierazle ugaritan oinarritutako izenpekoekin: 
irakurmena, idazmena, sormena edo parte hartzea.

SORTU ZURE KASUAK
Ikasgelan egiten den edozein irakurketa jarduera Ta-Tumen sar daiteke:

•		Plataformak	edizioko	tresnak eskaintzen ditu kasu berriak sortu edo 
lehendik daudenak alda ditzazun. 

•		Ikasgelan	egindako	irakurketako	edozein	jarduera	txerta	daiteke	 
Ta-tumen. Gainera, Ta-Tumen liburutegian ez dauden liburuei buruzko 
jarduerak ere gehitu ahal izango dituzu.

•		Sartzen	duzun	edozein	jarduerarekin	lotutako puntu eta sariak aukeratu 
ahal izango dituzu eta horiek Ta-tumen kasuetan lortutakoei batuko 
zaizkie.

KASUAK ta-tum plataforman dauden 
IBAIZABALeko liburuak

LIBURUTEGIA

Harpidedunek liburutegiko liburu guztietara izango dute sarbidea, inolako 
mugarik gabe.

•		Irakurgaien hautaketa anitza eskaintzen du Lehen Hezkuntza eta 
Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat.

•		Liburuak	hautatzeko	aukera	eskaintzen	du	hainbat	iragazki aplikatuta: 
hizkuntza, gaia, balioak eta abar.

•		Irakurle	bakoitzak	pertsonalizatu	eta	liburuekin elkarreragin ahal izango 
du: hitz eta esaldiak azpimarratu, iruzkin eta oharrak gehitu, atzealdeko 
kolorea edo testuaren neurria aukeratu, adibidez.

•	Apple	Storen,	Google	Playn	eta	Chrome	Web	Storen	ere	deskarga	daiteke.

Ta-tumek irakurleak detektibeen eskola entzutetsu bateko kide bihurtzeko 
abenturan barneratuko ditu: Avante eskola. Honela, zuen gela literaturako 
detektibeen elkarte bihurtuko da eta ematen dizkieten kasuak argitzen 
hartuko dute parte. 

•		«Kometaren	misterioa»	Ta-tumen	lehen	pasartearen	ondoren,	dagoeneko	
eskuragarri duzu pasarte berria:	«Nuten	madarikazioa».	Pasarte	bi	horiek	
testuingurua zehazteko baliagarriak izango dira. Bertan ezagutuko duzue 
liburuetako pertsonaia eta objektu batzuk bizidun bihurtu izanaren eta 
munduan harat-honat ibiltzearen arrazoia. Horren guztiaren ondorioz, 
gainera, nahasmena eta harridura eragingo dute.

•		Ta-tum	liburutegiko	liburu bakoitza kasu gisa landuko dugu eta 
detektibeen elkarteak kasua argitu beharko du literaturako pertsonaia eta 
objektu horiek erreskatatu eta liburuetara itzultzeko.

•		Ikerketa	osoan,	ikasleek	beren	ikerketarako	trebetasuna	ebaluatuko	duten	
puntuak, dominak eta izarrak eskuratuko dituzte.

DETEKTIBEEN MUNDUA

Avante	eskolako	kide	dira	Axel,	Helena,	Zinca,	Oto,	
Ciro	eta	Aristide.	Detektibe	eskola	garrantzitsu	bat	
da	Avante	eskola	eta	ikasleak	gidatuko	ditu	ikerketa	
literarioan. Izenak Julio Verneri eginiko omenaldia 
dira, haren liburuetatik ateratakoak baitira.

Titulua Egilea Bilduma Adina

Sararen basoa Emilio Urberuaga Paper Txoriak  
Sail gorria

5 urtetik 
aurrera

Nora eta laugarren  
Errege Magoa 

Alfredo	Gómez	
Cerdá

Paper Txoriak  
Sail gorria

Berriketa Pepe Maestro Paper Txoriak  
Sail gorria

Gezurrezko malkoak Pep Molist Paper Txoriak  
Sail gorria

Silviarentzako oparia Fran Pintadera Paper Txoriak  
Sail gorria

Mamuak datoz! David	Fernández	
Sifres

Paper Txoriak  
Sail urdina

8 urtetik  
aurrera

Hiru katu kontu Ricardo	Gómez Paper Txoriak  
Sail urdina

Martetarrak datoz! David	Fernández	
Sifres

Paper Txoriak  
Sail urdina

Korri, Kuru, korri! Patxi	Zubizarreta Paper Txoriak  
Sail urdina

Amesgaiztoaen Zaindaria Álvaro	Yarritu Paper Txoriak  
Sail berdea

10 urtetik  
aurrera

Altxor kutxa Rosa Huertas Paper Txoriak  
Sail berdea

Medellingo lokatza Alfredo	Gómez	
Cerdá

Paper Txoriak  
Sail berdea

Gilen eta Kakapirri taldea Manuel J. Rodríguez Paper Txoriak  
Sail berdea

Hilketa Liburutegi  
Nazionalean Luisa Villar Ameslari	12	urte

12-14	urtetik	 
aurrera

Gatazka gela Jordi Sierra i Fabra Ameslari	14	urte

Gezurrezko natura hila Marinella Terzi Ameslari	14	urte

Kalte gabeko jokoak Ricardo	Gómez	Gil Ameslari	14	urte

Titulua Egilea Bilduma Adina

Nola bainatu martetar bat Franco Vaccarini Paper Txoriak  
Sail Gorria

5 urtetik 
aurrera

Txokolatezko pastela Oihane	Fernandez Matxinsalto

8 urtetik  
aurrera

Beñaten eskutitzak Antton	Kazabon Matxinsalto

Zertara datoz martetarrak? Iñaki	Zubeldia Matxinsalto

Amona Vladimiraren 
urrezko hortza Ignacio Sanz Paper Txoriak  

Sail Urdina
Xia Tenzinen bidaia  
miresgarria Patxi	Zubizarreta	 Paper Txoriak  

Sail Urdina

Dalai Lamaren zaldiak Pablo	Zapata Paper Txoriak  
Sail Urdina

Billinghurst gazteluaren 
kasu bitxia

David	Fernández	
Sifres Avante	eskola

Nolan uharteko agerpen 
sinestezinak

David	Fernández	
Sifres Avante	eskola

Leize-zuloko misterioa Iñaki	Zubeldia Gaztetxo!

10 urtetik  
aurrera

Jauregiko sekretua Maribel	Aiertza Gaztetxo!

J. Smithen altxorra Oihane	Fernandez Gaztetxo!

Besteak ez  bezalakoa Ricardo	Gómez	Gil Paper Txoriak  
Sail Berdea

Iluneko Argi Juan Kruz Igerabide Paper Txoriak  
Sail Berdea

Leihoko neska Xavier	Estévez Paper Txoriak  
Sail Berdea

Kilimanjaroko diamantea Yoseba	Peña Ekin12	urte

12-14	urtetik	 
aurrera

Isiltasun-harrapariak Daniel	Bautista Ameslari	12	urte

Maitasun sua Aitor	Arana Ekin	14	urte

Shan eta Shen  
edo bidean ikasia Xabier	Olaso Ekin	14	urte

Ez naiz isilduko Manuel J. Rodríguez Ameslari	14	urte

Liburu BERRIAK 2020ko apiriletik aurrera eskuragarri
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ematen du.

•		Ikerketak. Liburuaren irakurketarekin lotutako proba eta jarduerak biltzen 
ditu. Irakurle-detektibeek horiek gainditu beharko dituzte kasua argitu 
ahal izateko. Hiru unetan antolatzen dira: arrastoak bilatzen (irakurri 
aurretik), frogak biltzen (irakurketa garaian) eta hari muturrak lotzen 
(irakurri ondoren).

•		Sariak. Jarduera guztien bidez, puntuak, dominak eta izarrak irabazi eta 
pertsonaiak erreskatatzera irits gaitezke.

KASUEN JARRAIPENA
Irakaslea da literaturako ikerketaren burua:

•		Kasua	argitzeko	garaian	detektibeek egindako aurrerapenetara sarbidea 
izango duzu uneoro.

•		Jarduerak programatu ahal izango dituzu epe jakin baten barruan egin 
ditzaten.

•		Lan	jakin	batzuk	egiteko,	lanerako	elkarlaneko inguruneak sortu ahal 
izango dituzu. Proba batzuek Googleren hodeiko tresnak biltzen dituzte 
(G Suite for Education).

•		Irakurle-detektibeekin	egindako	aurrerapenak ebaluatu ahal izango dituzu 
honako hauekin lotutako adierazle ugaritan oinarritutako izenpekoekin: 
irakurmena, idazmena, sormena edo parte hartzea.

SORTU ZURE KASUAK
Ikasgelan egiten den edozein irakurketa jarduera Ta-Tumen sar daiteke:

•		Plataformak	edizioko	tresnak eskaintzen ditu kasu berriak sortu edo 
lehendik daudenak alda ditzazun. 

•		Ikasgelan	egindako	irakurketako	edozein	jarduera	txerta	daiteke	 
Ta-tumen. Gainera, Ta-Tumen liburutegian ez dauden liburuei buruzko 
jarduerak ere gehitu ahal izango dituzu.

•		Sartzen	duzun	edozein	jarduerarekin	lotutako puntu eta sariak aukeratu 
ahal izango dituzu eta horiek Ta-tumen kasuetan lortutakoei batuko 
zaizkie.

KASUAK ta-tum plataforman dauden 
IBAIZABALeko liburuak

LIBURUTEGIA

Harpidedunek liburutegiko liburu guztietara izango dute sarbidea, inolako 
mugarik gabe.

•		Irakurgaien hautaketa anitza eskaintzen du Lehen Hezkuntza eta 
Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat.

•		Liburuak	hautatzeko	aukera	eskaintzen	du	hainbat	iragazki aplikatuta: 
hizkuntza, gaia, balioak eta abar.

•		Irakurle	bakoitzak	pertsonalizatu	eta	liburuekin elkarreragin ahal izango 
du: hitz eta esaldiak azpimarratu, iruzkin eta oharrak gehitu, atzealdeko 
kolorea edo testuaren neurria aukeratu, adibidez.

•	Apple	Storen,	Google	Playn	eta	Chrome	Web	Storen	ere	deskarga	daiteke.

Ta-tumek irakurleak detektibeen eskola entzutetsu bateko kide bihurtzeko 
abenturan barneratuko ditu: Avante eskola. Honela, zuen gela literaturako 
detektibeen elkarte bihurtuko da eta ematen dizkieten kasuak argitzen 
hartuko dute parte. 

•		«Kometaren	misterioa»	Ta-tumen	lehen	pasartearen	ondoren,	dagoeneko	
eskuragarri duzu pasarte berria:	«Nuten	madarikazioa».	Pasarte	bi	horiek	
testuingurua zehazteko baliagarriak izango dira. Bertan ezagutuko duzue 
liburuetako pertsonaia eta objektu batzuk bizidun bihurtu izanaren eta 
munduan harat-honat ibiltzearen arrazoia. Horren guztiaren ondorioz, 
gainera, nahasmena eta harridura eragingo dute.

•		Ta-tum	liburutegiko	liburu bakoitza kasu gisa landuko dugu eta 
detektibeen elkarteak kasua argitu beharko du literaturako pertsonaia eta 
objektu horiek erreskatatu eta liburuetara itzultzeko.

•		Ikerketa	osoan,	ikasleek	beren	ikerketarako	trebetasuna	ebaluatuko	duten	
puntuak, dominak eta izarrak eskuratuko dituzte.

DETEKTIBEEN MUNDUA

Avante	eskolako	kide	dira	Axel,	Helena,	Zinca,	Oto,	
Ciro	eta	Aristide.	Detektibe	eskola	garrantzitsu	bat	
da	Avante	eskola	eta	ikasleak	gidatuko	ditu	ikerketa	
literarioan. Izenak Julio Verneri eginiko omenaldia 
dira, haren liburuetatik ateratakoak baitira.

Titulua Egilea Bilduma Adina

Sararen basoa Emilio Urberuaga Paper Txoriak  
Sail gorria

5 urtetik 
aurrera

Nora eta laugarren  
Errege Magoa 

Alfredo	Gómez	
Cerdá

Paper Txoriak  
Sail gorria

Berriketa Pepe Maestro Paper Txoriak  
Sail gorria

Gezurrezko malkoak Pep Molist Paper Txoriak  
Sail gorria

Silviarentzako oparia Fran Pintadera Paper Txoriak  
Sail gorria

Mamuak datoz! David	Fernández	
Sifres

Paper Txoriak  
Sail urdina

8 urtetik  
aurrera

Hiru katu kontu Ricardo	Gómez Paper Txoriak  
Sail urdina

Martetarrak datoz! David	Fernández	
Sifres

Paper Txoriak  
Sail urdina

Korri, Kuru, korri! Patxi	Zubizarreta Paper Txoriak  
Sail urdina

Amesgaiztoaen Zaindaria Álvaro	Yarritu Paper Txoriak  
Sail berdea

10 urtetik  
aurrera

Altxor kutxa Rosa Huertas Paper Txoriak  
Sail berdea

Medellingo lokatza Alfredo	Gómez	
Cerdá

Paper Txoriak  
Sail berdea

Gilen eta Kakapirri taldea Manuel J. Rodríguez Paper Txoriak  
Sail berdea

Hilketa Liburutegi  
Nazionalean Luisa Villar Ameslari	12	urte

12-14	urtetik	 
aurrera

Gatazka gela Jordi Sierra i Fabra Ameslari	14	urte

Gezurrezko natura hila Marinella Terzi Ameslari	14	urte

Kalte gabeko jokoak Ricardo	Gómez	Gil Ameslari	14	urte

Titulua Egilea Bilduma Adina

Nola bainatu martetar bat Franco Vaccarini Paper Txoriak  
Sail Gorria

5 urtetik 
aurrera

Txokolatezko pastela Oihane	Fernandez Matxinsalto

8 urtetik  
aurrera

Beñaten eskutitzak Antton	Kazabon Matxinsalto

Zertara datoz martetarrak? Iñaki	Zubeldia Matxinsalto

Amona Vladimiraren 
urrezko hortza Ignacio Sanz Paper Txoriak  

Sail Urdina
Xia Tenzinen bidaia  
miresgarria Patxi	Zubizarreta	 Paper Txoriak  

Sail Urdina

Dalai Lamaren zaldiak Pablo	Zapata Paper Txoriak  
Sail Urdina

Billinghurst gazteluaren 
kasu bitxia

David	Fernández	
Sifres Avante	eskola

Nolan uharteko agerpen 
sinestezinak

David	Fernández	
Sifres Avante	eskola

Leize-zuloko misterioa Iñaki	Zubeldia Gaztetxo!

10 urtetik  
aurrera

Jauregiko sekretua Maribel	Aiertza Gaztetxo!

J. Smithen altxorra Oihane	Fernandez Gaztetxo!

Besteak ez  bezalakoa Ricardo	Gómez	Gil Paper Txoriak  
Sail Berdea

Iluneko Argi Juan Kruz Igerabide Paper Txoriak  
Sail Berdea

Leihoko neska Xavier	Estévez Paper Txoriak  
Sail Berdea

Kilimanjaroko diamantea Yoseba	Peña Ekin12	urte

12-14	urtetik	 
aurrera

Isiltasun-harrapariak Daniel	Bautista Ameslari	12	urte

Maitasun sua Aitor	Arana Ekin	14	urte

Shan eta Shen  
edo bidean ikasia Xabier	Olaso Ekin	14	urte

Ez naiz isilduko Manuel J. Rodríguez Ameslari	14	urte

Liburu BERRIAK 2020ko apiriletik aurrera eskuragarri
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ZER DA GAMIFIKAZIOA?
Gamifikazioa deitzen zaio jolasetan eta aisialdian 
erabili ohi diren teknika, elementu eta dinamikak 
jolasekoak ez diren jardueretan erabiltzeari. 
Horren guztiaren helburua motibazioa bultzatzea, 
jokabidea indartzea, produktibitatea hobetzea, 
helburu bat lortzea, ikaskuntza aktibatzea eta 
banako jakin batzuk ebaluatzea da.

EZAGUTU LITERATURAK  
BIZIA HARTZEN DUEN  

IRAKURKETARAKO PLATAFORMA GAMIFIKATUA

LIBURU TAUPADAK

Detektibeen unibertso bat gazteen  
artean irakurzaletasuna sustatzeko
Ta-tum sortu du Ibaizabalek, hezkuntzarako lehen plataforma 
gamifikatua, eta irakasleei gelan irakurketa dinamizatzeko aukera 
eskaintzen die. Online plataformak liburu ugari eskaintzen ditu multimedia 
liburutegian, eta detektibeen mundu bat sortzen du. Irakurketa funtsezko 
elementua izango da detektibeen mundu horretan, ikasleek zenbait kasu 
ebatzi ahal izateko; izan ere, pertsonaiak, modu misteriotsuan, desagertu 
egin dira liburuetatik.

Sartu  
www.ta-tum.com

Edozein  
gailutatik  

sar daiteke

Bideo-jokoetako  
estrategiak  

erabiltzen ditu

I BA I ZABAL8 4 1 4 6 4 3 7 2 3 5 3 0

HARRITUKO ZAITU

 HASI DA ABENTURA!
BIHUR ZAITEZ DETEKTIBE ETA EGIN AURRE 

AVANTE ESKOLAKO KIDEEKIN BATERA  
KASU MISTERIOTSUEI:

EZ AL DUZU ORAINDIK  
TA-TUM EZAGUTZEN?

www.ta-tum.com
Ezagutu liburuek bizia hartzen duten  

Ibaizabal argitaletxearen irakurketarako  
plataforma gamifikatua.

I BA I ZABAL

www.ta-tum.com
Demo bertsioan sartzeko kodea: 23jLpA16

JARRI GUREKIN HARREMANETAN:
Tel.: 94 453 20 09 / Faxa: 94 453 20 91

e-maila: bilbao@ibaizabal.com
www.ibaizabal.com

PERTSONALIZATU PLATAFORMA ETA GELA
Ta-tumeko atal guztiak editagarriak eta aldagarriak dira eta hala, egoera 
jakin bakoitzera egokitzen dira: ikasleen irakurmena, helburuak, hiztegia eta 
jarduerak. Horrez gain, gela apaintzeko eta ikasleei Ta-tumeko detektibe giro 
horretan murgiltzen laguntzeko baliabide deskargagarriak eskaintzen ditu 
plataformak: parte hartzen duten ikasleen orla, detektibe txartela eta ikertzaile 
onaren diploma.

GELA  
GIROTZEKO  
BALIABIDE  

UGARI
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