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Hasi. Ikonoa sakatzean, ondoren dagoen 
programa abiarazten du.

Hasi, tekla bat sakatzean. Ordenagailuan 
tekla bat sakatzean, ondoren dagoen programa 
abiarazten du.

Hasi, mezu bat jasotzean. Akoplatuta duen 
sarrera blokean zehazten den mezua jasotzean, 
ondoren dagoen programa abiarazten du.

Erreproduzitu soinua. Akoplatuta duen 
sarrera blokean zehazten den soinua 
erreproduzitzen du.

Bidali mezua. Akoplatuta duen sarrera  
blokean zehazten den mezua bidaltzen du.

Itxaron. Akoplatuta duen sarrera blokean 
zehaztutako denbora itxaroten du.

Errepikatu. Bere barruan jarrita dituen 
programazio blokeak errepikatzen ditu, 
akoplatuta duen sarrera blokean zehazten  
den adina aldiz.

FLUXUA

Motorra aktibatu noranzko batean.  
Motorra funtzionarazten du, biraketa noranzko 
jakin batean.

Motorra aktibatu beste noranzkoan.  
Motorra funtzionarazten du, kontrako biraketa 
noranzkoan.

Motorraren potentzia. Akoplatuta duen 
sarrera blokean zehaztutako potentziarekin 
funtzionarazten du motorra.

Motorra aktibatu denbora jakin batean. 
Akoplatuta duen sarrera blokean zehaztutako 
denboran funtzionarazten du motorra.

Motorra desaktibatu.  
Motorra itzaltzen du.

Argi blokea. Hub adimendunaren argia  
pizten du, akoplatuta duen sarrera blokean 
zehaztutako kolorean.

Testu sarrera. Akoplatuta dagoen 
programazio blokeari testu bat lotzeko aukera 
ematen du.

Zenbakizko sarrera. Akoplatuta dagoen 
programazio blokeari zenbaki bat lotzeko 
aukera ematen du.

Ausazko sarrera. Akoplatuta dagoen 
programazio blokeari ausazko zenbakizko  
balio bat lotzeko aukera ematen du.

Soinu sentsorearen sarrera. Akoplatuta 
dagoen programazio blokeari tabletako edo 
ordenagailuko mikrofonoaren bidez  
grabatutako soinu bat lotzeko aukera  
ematen du.

Pantaila sarrera. Akoplatuta dagoen 
programazio blokeari tresna barrako  
pantailan erakusten den zenbakizko balioa 
lotzeko aukera ematen du.
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Pantaila. Softwareari dagokion pantaila  
sartu (tresna barran dago), eta akoplatutako 
sarrera blokeak adierazten duena erakusten  
du: zenbakia edo testua.

Batu pantailakoari. Akoplatutako sarrera 
blokean dagoen zenbakia eta pantailak 
erakusten duena batzen ditu.

Kendu pantailakoari. Akoplatutako sarrera 
blokean dagoen zenbakia kentzen dio  
pantailak erakusten duen zenbakiari.

Bider pantailakoa egin. Akoplatutako  
sarrera blokean dagoen zenbakia bider  
pantailak erakusten duen zenbakia egiten du.

Zati pantailakoa egin. Akoplatutako sarrera 
blokean dagoen zenbakia zati pantailak 
erakusten duen zenbakia egiten du.

Erakutsi atzealdeko irudia. Atzealdeko  
irudi gisa, akoplatuta duen sarrera blokean 
zehaztutako irudia erakusten du. Edozein  
izan daiteke, WeDo 2.0k bere liburutegian  
dituen 20 irudietatik.

Itzali pantaila. Zabaldutako pantaila  
itzaltzen du.

Erakutsi tamaina ertaina. Pantailaren  
tamaina txikitzen du.

Erakutsi pantaila osoa. Pantailaren  
tamaina handitzen du.

Mugimendu sentsorearen sarrera. 
Programazio bloke bati mugimendu sentsorea 
lotzeko aukera ematen du.

Distantzia aldaketa (hurbiltzea). 
Akoplatuta dagoen programazio blokea 
aktibatzen du, objektu bat hurbiltzen dela 
hautematen duenean.

Distantzia aldaketa (urruntzea).  
Akoplatuta dagoen programazio blokea 
aktibatzen du, objektu bat urruntzen dela 
hautematen duenean.

Edozein distantzia aldaketa. Akoplatuta 
dagoen programazio blokea aktibatzen du, 
sentsoreak objektu bat hautematen duenean.

Inklinazio sentsorearen sarrera. 
Programazio bloke bati inklinazio sentsorea 
lotzeko aukera ematen du.

Inklinazio aldaketa (gora). Akoplatuta dagoen 
programazio blokea aktibatzen du, inklinazioa 
gorantz aldatzen dela hautematen duenean.

Inklinazio aldaketa (behera). Akoplatuta 
dagoen programazio blokea aktibatzen du, 
inklinazioa beherantz aldatzen dela  
hautematen duenean.

Inklinazio aldaketa (albo batera). 
Akoplatuta dagoen programazio blokea 
aktibatzen du, inklinazioa albo batera  
aldatzen dela hautematen duenean.

Inklinazio aldaketa (beste albora). 
Akoplatuta dagoen programazio blokea 
aktibatzen du, inklinazioa beste albora  
aldatzen dela hautematen duenean.

Edozein inklinazio aldaketa. Akoplatuta 
dagoen programazio blokea aktibatzen du, 
edozein inklinazio aldaketa hautematean.

SENTSOREEN SARRERA PANTAILA

Testu laukia. Programan testu bat (ohar bat, 
azalpen bat…) txertatzeko aukera ematen du.
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