


Helburua
Bideo-jokoaren helburua mugikortasunarekin lotutako ohitura seguruak sustatzea da, eta erabiltzaileek 
eguneroko jarduerak egingo dituzte berria eta aldi berean ezaguna den testuinguru dibertigarri batean.

Heimdal, segurtasunerako superheroia, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun 
Sailak diseinatutako eta ekoitzitako bideo-joko didaktikoa da. 8 urtetik 12 
urtera bitarteko haurrei zuzentzen zaie bereziki, adin-tarte horretan 
barneratzen baitituzte apurka-apurka autonomia-ohitura jakin batzuk, 
bai oinezko gisa bai txirrindulari gisa egiten dituzten lekualdatzeetan.

Gidatu zure superheroien taldea

Horretarako, jokoak proposatutako elementu grafikoetan aurrera egin beharko dute haurrek, 
misioak gainditu ahal izateko eta bukaerara arrakastaz iristeko.

Gakoak

Horixe da jokoaren gakoa. 
Superradar baten bidez adierazten 
da. Arriskuak hautemateko eta 
horren arabera jokatzeko aukera 
emango die. Superradarra 
aktibatzea kale bat, bidegorri bat 
edo semaforo bat modu seguruan 
gurutzatu aurretik begiratzearekin 
pareka daiteke.

Arreta
Zoriari dagokio, errepidea arretarik 
jarri gabe edo toki desegokietatik 
gurutzatzen dutenek pairatzen duten 
arriskuari. Errepidea superradarra 
aktibatu gabe gurutzatzen hastean, 
dadoa eroriko da pertsonaiaren 
ondoan, eta, ausaz, ondoko aukera 
hauetako bat agertuko da: jolasarekin 
jarraitzeko aukera, ekintza horrek 
dituen arriskuen berri emanda, edo 
jarraitzeko debekua, misioa 
berrabiaraztera behartuz.

Dadoa

10:00

Presioa handitzeko kanpoko elementu 
bat da, hainbat kasutan erabaki 
azkarrak hartzera behartuko 
dituena.

Denbora



Superbotereak
Superbotereak modu seguruan mugitzeko gaitasunen adierazgarri dira. Jokalariak, jolasak proposatzen 
dizkien ekintzak egiten dituzten heinean, esperientzia metatzen joango dira superbotere horietan.
Esperientzia horrek, jokoan aurrera egiteko aukera emateaz gain, superheroiaren mailan gora egiteko 
aukera ere emango die (igela, loroa eta katamotza).

Egokitzapenaren eta malgutasunaren gaitasunei dagokie. Gaitasun hori 
barneratzeak hainbat bide-egoerari erantzuna ematea ahalbidetzen du.

Taldeko presioarekiko erresistentziari dagokion gaitasuna adierazten du. 
Gaitasun hori barneratzeak nork bere irizpidearen arabera eta norberaren 
eta beste pertsona batzuen segurtasunari lehentasuna emanez jokatzea 
ahalbidetzen du.

Zaurgarritasunaren eta arriskuaren kontzientziaren gaitasuna adierazten du. 
Mugitzerakoan jasan dezakegun kaltea edo beste pertsona batzuei eragin 
diezaiekeguna kontuan izatea esan nahi du.

Neure burua eta nire emozioak kudeatzeari dagokion gaitasuna adierazten du. 
Gaitasun hori barneratzeak gure barneko egoera aztertzea, egoerak dituen 
arriskuak balioestea eta arrisku horiek ahal beste murriztuz jokatzea 
ahalbidetzen du.

Inguruaren azterketarekin lotutako gaitasuna adierazten dute. Gaitasun horiek 
inguruari buruzko beharrezko informazioa modu interaktiboan aztertzeko eta 
egoera hori balioesteko eta irtenbide seguruena hartzeko aukera ematen dute.

Superikusmena eta superentzumena

Arretaren gaitasunarekin lotuta dago. Gaitasunak honetarako balio du: egoera 
arriskutsuei aurrea hartzeko behar bezalako kontzentrazio-maila erakusteko, eta 
ernetasun-maila egoeraren arabera egokituta izateko.

Superradarra

Supermalgutasuna                     

Superadimena

Superbabesa

Superbihotza



Erregistroa
Heimdal bideo-jokoak banaka edo superheroien talde bat edo gehiago sortuz erregistratzeko aukera 
ematen du.

Ikastetxeek izena eman dezakete eta superheroien taldeak sor ditzakete. Horrela, taldeak erregistratu 
ahal izango dituzte, horiek egindako aurrerapenak ezagutu, akats ohikoenak identifikatu, jokoan 
emandako denbora aztertu, etab.

Informazio gehiago hemen
Segurtasunaren Saileko Trafiko Zuzendaritzaren Baliabideen Katalogoa

Aukera ezazu zeure pertsonaia

http://trafikoa.bidehezkuntza.org/index.asp?lang=eu




