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Helburuak

Hamarrekoa eta unitatea erlazionatzea.

Zenbakiak hamarrekoetan eta unitateetan deskonposatzea.

0tik 99ra bitarteko zenbakiak irakurtzea eta idaztea.

2 zifrako zenbakien arteko batuketak egitea bururakoekin eta bururakorik gabe.

2 zifrako zenbakien arteko kenketak egitea bururakoekin eta bururakorik gabe.

HELBURUAK

• Unitateak eta hamarrekoak.

• 0tik 99ra bitarteko zenbakiak.

• Batuketak eta kenketak.

EDUKIAK

0 unitatea. Lehenengo eguna!

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or.

Matematikarako gaitasuna Ea lotzen dituen zenbakiak unitateekin eta hamarrekoekin bere inguruan eta ea 
bereizten dituen unitateak eta hamarrekoak.

4.-5.

Ea ebazten dituen eguneroko bizitzako problemak 2 zifrako zenbakiak batuta 
bururakoekin.

6.-7.

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea irakurtzen eta idazten dituen hamarreko osoak eguneroko bizitzako egoeretan.  4.-5.

Ea irakurtzen eta idazten dituen 99ra bitarteko zenbakiak eta ea ezagutzen dituen 
eguneroko bizitzan erabiltzen ditugun objektuetan.

6.-7.

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea erakusten duen ikaskide berriak errespetatzen dituela. 4.-5.



4  Proposamen didaktikoa 

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Aurrekoa eta hurrengoa kontzeptuak behar bezala aplikatzea.
a  Ea identifikatzen eta idazten duen emandako 

zenbaki baten aurrekoa eta hurrengoa.

Zenbakiak konparatzea handiagoa, txikiagoa eta berdina kontzeptuak 
erabilita. b  Ea egiten dituen zenbakien arteko konparazio 

errazak <, = eta > ikurrak erabilita.
>, = eta < ikurrak identifikatzea eta erabiltzea.

100 zenbakia 99aren hurrengoa dela identifikatzea eta adieraztea.
c  Ea irakurtzen eta idazten dituen 100era 

bitarteko zenbakiak.

Ehunekoa kontzeptua ulertzea. d  Ea behar bezala erabiltzen duen ehunekoa 
kontzeptua.

2 zifrako zenbakien arteko batuketak eta kenketak egitea bururakorik 
gabe eta horizontalean eta bertikalean.

e  Ea egiten dituen 2 zifrako zenbakien arteko 
batuketak eta kenketak bururakorik gabe eta 
horizontalean eta bertikalean, eta ea haien 
gaiak bereizten dituen.Batuketaren eta kenketaren gaiak identifikatzea.

Honelako eragiketak buruz kalkulatzea: 80 + 10 eta 30 – 10. f  Ea kalkulatzen dituen buruz honelako 
eragiketak: 80 + 10 eta 30 – 10.

Denbora neurtzeko unitateak bereiztea eta haien arteko 
baliokidetasunak ezagutzea.

g  Ea interpretatzen eta ezartzen dituen denbora 
neurtzeko unitateen arteko baliokidetasunak.

Plano batean ibilbideak kokatzea gora, behera, eskuinera eta ezkerrera 
argibideei jarraituta. h  Ea orientatzen den plano batean gora, behera, 

eskuinera eta ezkerrera argibideei jarraituta.
Argibideak erabiltzea ibilbideak deskribatzeko.

Problemak ebaztea galdera ulertuta. i  Ea ulertzen duen problema baten galdera eta ea 
problema ebazten duen.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Aurrekoa eta hurrengoa.

• Txikiagoa, berdina eta handiagoa.

• 100 zenbakia eta ehunekoa.

• 99ra bitarteko zenbakien batuketa eta kenketa 
bururakorik gabe.

• Batuketaren eta kenketaren gaiak.

• Urtea, hilabetea, astea eta eguna.

• Ibilbideak.

EDUKIAK

1. unitatea. Zure osasuna egunean



IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea bereizten dituen ehunekoak saskibaloi partiden emaitzetan. 12.-13. c , d

Ea erabiltzen dituen batuketa eta kenketa dirua itsulapikoan sartzeko edo 
handik ateratzeko egoeran.

14.-15. e

Ea ulertzen duen problema baten enuntziatua inguru hurbileko egoera 
batean, soluzio jakin bat aurkitzeko.

18.-19. i

Ea erabiltzen duen unitatean ikasitako hiztegia eguneroko bizitzako 
egoeretan.

22.-23. a  − h

Matematikarako gaitasuna Ea ebazten dituen batuketa eta kenketa errazak osasunaren esparruan. 8.-9. e

Ea erabiltzen dituen aurrekoa eta hurrengoa kontzeptuak harategian 
erosteko ilaran.

10. a

Ea bereizten duen zenbaki bat bestea baino handiagoa ala txikiagoa den 
saskibaloi partida baten emaitzan.

11. b

Ea ezagutzen duen 100 zenbakia eta ea erabiltzen duen gelako horma 
irudi batean.

12.-13. c , d

Ea erabiltzen dituen batuketa eta kenketa autobuseko txartela erosten 
duenean.

14.-15. e

Ea bereizten dituen denbora neurtzeko unitateak eskolako agenda erabilita. 16. g

Ea ulertzen duen eguneroko bizitzako arazoei buruzko problemen galdera. 18.-19. i

Ea ikasitako kontzeptuak aplikatzen dituen garraiobideekin lotutako 
ariketetan, zenbakiak, hamarnakako segidak, gehiago/gutxiago sartzen da 
kontzeptuak eta lerro kurbatu irekiak eta lerro kurbatu itxiak kasu.

20.-21. a  − h

Inguru hurbileko egoeretan, ea erakusten duen unitatean ikasitako 
kontzeptuak eta gaitasunak erdietsi dituela.

22.-23. a  − h

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea erabiltzen dituen ikasitako kontzeptuak ontziratutako produktuen 
iraungitze data egiaztatzeko.

16. g

Egoera errealen bitartez, ea identifikatzen dituen teknologia berrien 
laguntzaz ikasitako argibideak.

17. h

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea erlazionatzen dituen kontzeptu berriak eta aurretiazko egoerak, egoera 
horiek hobeto ulertzeko.

20.-21. a  − h

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ea onartzen duen gaixotasunetatik babestearen balioa. 8.-9.
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6  Proposamen didaktikoa 

Helburuak Ebaluazio irizpideak

100etik 199ra bitarteko zenbakiak identifikatzea eta adieraztea.
a  Ea zuzen irakurtzen eta idazten dituen 100etik 

199ra bitarteko zenbakiak.

Zenbaki baten zifren balioa ezagutzea eta zenbakia deskonposatzen 
jakitea.

b  Ea ezagutzen duen zenbaki baten zifren balioa 
eta ea badakien zenbakia deskonposatzen.

Zenbakiak bikoitiak ala bakoitiak diren arabera sailkatzea.
c  Ea bereizten dituen zenbaki bikoitiak eta zenbaki 

bakoitiak

Honelako eragiketak buruz kalkulatzea: 53 + 10 eta 68 – 10. d  Ea kalkulatzen dituen buruz honelako eragiketak: 
53 + 10 eta 68 – 10.

2 zifrako zenbakien arteko batuketak egitea bururakoekin. e  Ea egiten dituen 2 eta 3 zifrako zenbakien arteko 
batuketak bururakoekin.3 zifrako zenbakien arteko batuketak egitea bururakoekin.

Erloju mota guztietan ordua puntuan, ordu erdia, ordua eta laurden 
eta ordua laurden gutxiago irakurtzea.

f  Ea identifikatzen dituen erlojuan ordua puntuan, 
ordu erdia, ordua eta laurden eta ordua laurden 
gutxiago.

Lerro motak bereiztea eta marratzea, eta puntua identifikatzea. g  Ea bereizten eta marratzen dituen lerro motak.

Problemak ebaztea behar dituen datuak osatuta. h  Ea osatzen dituen problemak ebazteko behar 
dituen datuak.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• 100etik 199ra bitarteko zenbakiak.

• Zifren balioa eta zenbakien deskonposaketa ehunekoetan, hamarrekoetan 
eta unitateetan.

• Zenbaki bikoitiak eta bakoitiak.

• 2 zifrako zenbakien arteko batuketa bururakoekin.

• 3 zifrako zenbakien arteko batuketa bururakoekin.

• Erlojua: ordua puntuan, ordu erdia, ordua eta laurden eta ordua laurden 
gutxiago.

• Lerro motak eta puntua.

EDUKIAK

2. unitatea. Gozatu aisialdiaz



IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea zuzen irakurtzen eta idazten dituen eskolan eta eguneroko bizitzan 
joaten garen dendetan erabiltzen diren zenbatekoak eta zenbakiak.

26.-27. a

Ea badakien 199ra bitarteko zenbakiak deskonposatzen eskolako 
lasterketa bateko parte hartzaileek bizkarrean daramatzaten zenbakien 
identifikazioan.

28. b

Ea ulertzen duen problema baten enuntziatua inguru hurbileko egoera 
batean, soluzio jakin bat aurkitzeko.

36.-37. h

Ea zuzen adierazten dituen denbora neurtzeko unitateak. 40.-41. f

Matematikarako gaitasuna Ea lotzen dituen batuketa eta kenketa errazak egoera errealekin. 24.-25. d , e

Ea identifikatzen duen 199ra bitarteko zenbakien idazkera liburuaren 
orrialdeetan.

26.-27. a

Ea bereizten dituen zenbaki bikoitia eta zenbaki bakoitia kontzeptuak 
eguneroko bizitzan joaten garen lekuetan.

29. c

Ea ebazten dituen 2 zifrako zenbakien arteko batuketak familiartean. 30.-31. d , e

Ea ebazten dituen 3 zifrako zenbakien arteko batuketak familiartean. 32.-33. d , e

Ea badakien erosketei buruzko problema bat ebazteko beharrezko datuak 
aurkitzen.

36.-37. h

Ea ikasitako kontzeptu matematikoak aplikatzen dituen askotariko 
jardueretan (adibidez, aldizkariak eta egunkariak irakurtzean), bi eta hiru 
zifrako zenbakiak, bi eta hiru zifrako zenbakien arteko batuketa 
bururakoekin, orduak, lerroak eta puntuak kasu.

38.-39. a  − g

Dadotan jokatzean, ea erakusten duen unitatean ikasitako kontzeptuak eta 
gaitasunak erdietsi dituela, zenbaki bikoitiak eta zenbaki bakoitiak kasu.

40.-41. c

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea aplikatzen duen batuketa bizitza errealeko egoeretan. 30.-31. d , e

Ea ebazten dituen hiru zifrara bitarteko zenbakien arteko batuketak 
saskibaloi partida batean.

32.-33. d , e

Ea ikasitako kontzeptuak eguneroko bizitzako egoera errealetan 
aplikatzen dituen agenda erabilita.

34. f

Ea identifikatzen dituen ikasitako lerro motak egoera errealetan. 35. g

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ea onartzen duen natura zaintzearen garrantzia, Interneten ikertuta. 24.-25.
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8  Proposamen didaktikoa 

Helburuak Ebaluazio irizpideak

200etik 299ra bitarteko zenbakiak identifikatzea eta adieraztea.
a  Ea irakurtzen eta idazten dituen 200etik 299ra 

bitarteko zenbakiak.

1.tik 10.era bitarteko zenbaki ordinalak ezagutzea eta egoki erabiltzea. b  Ea erabiltzen dituen 1.tik 10.era bitarteko 
zenbaki ordinalak.

3 zifrako zenbakien arteko kenketak egitea bururakorik gabe.
c  Ea egiten dituen 3 zifrako zenbakien arteko 

kenketak bururakorik gabe.

Honelako eragiketak buruz kalkulatzea: 130 + 10 eta 270 – 10. d  Ea kalkulatzen dituen buruz honelako eragiketak: 
130 + 10 eta 270 – 10.

2 zifrako zenbakien arteko kenketak egitea bururakoekin.
e  Ea egiten dituen 2 zifrako zenbakien arteko 

kenketak bururakoekin.

Orduak eta minutuak irakurtzea eta interpretatzea erlojuan. f  Ea irakurtzen eta interpretatzen dituen orduak 
eta minutuak erlojuan.

Poligonoak eta haien elementuak bereiztea.
g  Ea identifikatzen eta bereizten dituen poligonoak 

eta haien elementuak.

Zenbaketa eta datu errazeko taulak interpretatzea eta egitea. h  Ea interpretatzen eta egiten dituen zenbaketa 
eta datu errazeko taulak.

Problemak ebaztea dagokien eragiketa aukeratuta. i  Ea aukeratzen duen problema bat ebazteko 
eragiketa zuzena eta ea problema ebazten duen.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• 200etik 299ra bitarteko zenbakiak.

• 1.tik 10.era bitarteko zenbaki ordinalak.

• 3 zifrako zenbakien arteko kenketa bururakorik gabe.

• 2 zifrako zenbakien arteko kenketa bururakoekin.

• Erlojua: ordua eta minutuak.

• Poligonoak eta haien elementuak.

• Taulak interpretatzea eta egitea.

EDUKIAK

3. unitatea. A zer animalia pila!
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea zuzen irakurtzen dituen 299ra bitarteko zenbakiak etxetresna 
elektrikoen katalogoetan.

44.-45. a

Ea ulertzen duen problema baten enuntziatua, soluzio logiko bat 
aurkitzeko eragiketa zuzena identifikatzeko.

54.-55. i

Ea badakien 10.era bitarteko zenbaki ordinalak eta minutuak eta orduak 
adierazten inguru hurbileko egoeretan.

58.-59. b , f

Matematikarako gaitasuna Bere inguruko egoeretan, ea gogoratzen duen nola neurtzen den 
denbora.

42.-43. f

Ea identifikatzen dituen 299ra bitarteko zenbakiak eskolako objektuetan 
(adibidez, entziklopedia baten orrialdeetan).

44.-45. a

Ea ezagutzen dituen 2 eta 3 zifrako zenbakien arteko kenketak 
bururakorik gabe eguneroko bizitzako egoeretan.

47. c

Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen 2 eta 3 zifrako zenbakien arteko 
kenketak bururakoekin eguneroko bizitzako problemak ebazteko.

48.-49. e

Ea bereizten dituen poligono baten elementuak etxeko objektu batean. 51. g

Ea irakurtzen eta interpretatzen dituen bere inguruko datuei buruzko 
taulak. 

52.-53. h

Ea badakien problema bat ebazteko behar diren datuak aurkitzen. 54.-55. i

Askotariko jardueretan, ea erabiltzen duen aurretiaz erdietsitako ezagutza, 
ezkerra eta eskuina kontzeptuak eta denboraren neurketa kasu.

56.-57. f

Ea interpretatzen dituen animalia ezagunei buruzko datu errazeko taulak. 58.-59. h

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea aplikatzen dituen zenbaki ordinalak bizitza errealeko egoeretan. 46. b

Ea aplikatzen dituen ikasitako kontzeptuak orduen eta minutuen arteko 
erlazioa hautematen duen egoera errealetan.

50. f

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea badakien datuak taulen bidez interpretatzen eta ea badakien taulak 
egiten emandako informazioa erabilita.

52.-53. h

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea hausnartzen duen kaleko altzariek hiria zaintzeko duten garrantziaz. 42.-43.

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea gogoratzen dituen aurretiaz ikasitako kontzeptuak, berriekin 
erlazionatzeko.

56.-57. a , i

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea baduen konfiantzarik bere gaitasunetan eskolako eta familiarteko 
bizitzako problemak ebazteko.

48.-49. i



10  Proposamen didaktikoa 

Helburuak Ebaluazio irizpideak

300etik 399ra bitarteko zenbakiak identifikatzea, adieraztea eta 
ordenatzea.

a  Ea identifikatzen, adierazten eta ordenatzen 
dituen 300etik 399ra bitarteko zenbakiak.

3 zifrako zenbakien arteko kenketa egitea bururakoekin 
hamarrekoetan.

b  Ea egiten dituen 3 zifrako zenbakien arteko 
kenketak bururakoekin hamarrekoetan.

Honelako eragiketak buruz kalkulatzea: 227 + 10 eta 358 – 10.
c  Ea kalkulatzen dituen buruz honelako eragiketak: 

227 + 10 eta 358 – 10.

3 zifrako zenbakien arteko kenketa egitea bururakoekin ehunekoetan. d  Ea egiten dituen 3 zifrako zenbakien arteko 
kenketak bururakoekin ehunekoetan.

Objektu simetrikoak bereiztea eta behar bezala marraztea.
e  Ea bereizten eta marrazten dituen irudi 

simetrikoak.

Poligono motak aldeen arabera identifikatzea. f  Ea identifikatzen eta sailkatzen dituen poligono 
motak aldeen arabera.

Problema bat ebazteko jarraibideak ordenatzea.
g  Ea ordena bati jarraituz ebazten duen problema 

bat.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• 300etik 399ra bitarteko zenbakiak.

• 3 zifrako zenbakien arteko kenketa bururakoekin 
hamarrekoetan.

• 3 zifrako zenbakien arteko kenketa bururakoekin 
ehunekoetan.

• Simetria eta simetria ardatza.

• Poligono motak.

EDUKIAK

4. unitatea. Paperezko oihana
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea badakien nola eratzen eta idazten diren 300etik 399ra bitarteko 
zenbakiak autobus lineetan.

62.-63. a

Ea irakurtzen eta idazten dituen ikasitako eragiketak eta ea badakien 
eragiketa horiek interpretatzen, eguneroko bizitzako problemak ebazteko.

64.-65. b  − d

Ea irakurtzen eta idazten dituen ikasitako eragiketak eta ea badakien 
eragiketa horiek interpretatzen, eguneroko erosketak egiteko problemak 
ebazteko.

66.-67. b  − d

Ea ulertzen duen bere inguruari buruzko problema baten enuntziatua eta 
ea badakien problema ebazteko jarraibideak ordenatzen.

70.-71. g

Ea zuzen adierazten dituen orain arte ikasitako kontzeptu matematikoak 
bere inguruko egoeretan.

74.-75. d

Matematikarako gaitasuna Ea ebazten dituen batuketa eta kenketa errazak inguruko egoeretan 
(adibidez, zoora joatean).

60.-61. b  − d

Ea badakien 399ra bitarteko zenbakiak zifraz eta letraz idazten eta zinema 
aretoko eserlekuekin erabiltzen.

62.-63. a

Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen 3 zifrako zenbakien arteko kenketak 
bururakoekin hamarrekoetan eguneroko bizitzako problemak ebazteko.

64.-65. b

Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen 3 zifrako zenbakien arteko kenketak 
bururakoekin ehunekoetan eguneroko bizitzako problemak ebazteko.

66.-67. d

Ea bereizten dituen objektu simetrikoak familiartean. 68. e

Ea identifikatzen eta bereizten dituen inguruko poligono motak. 69. f

Ea badakien bere inguruko problema bat ebazteko behar diren datuak 
aurkitzen.

70.-71. g

Ea aplikatzen duen aurretiaz erdietsitako ezagutza askotariko jarduera 
dibertigarrietan: batuketa; lerro kurbatuak, lerro poligonalak eta lerro 
zuzenak; handiagoa eta txikiagoa adierazteko ikurrak; eta zenbakien 
deskonposaketa.

72.-73. a , c , 

f

Bere inguru hurbileko egoeretan, ea erakusten duen unitatean ikasitako 
edukiak erdietsi dituela.

74.-75. e , f

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea aplikatzen dituen ikasitako kontzeptuak horiek erabiltzeko jarduera 
dibertigarrietan.

68. e

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea badakien aurretiaz ikasitako kontzeptuen eta kontzeptu berrien arteko 
erlazioa.

72.-73.

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Bere inguruko egoeretan, ea onartzen duen laguntza behar dutenei 
laguntzearen balioa.

60.-61.



12  Proposamen didaktikoa 

Helburuak Ebaluazio irizpideak

400etik 499ra bitarteko zenbakiak identifikatzea eta adieraztea.
a  Ea irakurtzen eta idazten dituen 400etik 499ra 

bitarteko zenbakiak.

Zenbakiak hamarrekoetara eta ehunekoetara hurbiltzea. b  Ea hurbiltzen dituen zenbakiak hamarrekoetara 
eta ehunekoetara.

3 zifrako zenbakien arteko kenketak egitea bururakoekin.
c  Ea egiten dituen 3 zifrako zenbakien arteko 

kenketak bururakoekin.

Honelako eragiketak buruz kalkulatzea: 50 + 20 eta 80 – 40. d  Ea kalkulatzen dituen buruz honelako 
eragiketak: 50 + 20 eta 80 – 40.

Biderketa kontzeptuaren hastapenak ikastea, batuketa erabilita.
e  Ea ezagutzen duen biderketa kontzeptua 

batuketa erabilita.

Prisma motak identifikatzea eta haien elementuak ezagutzea. f  Ea identifikatzen dituen prisma motak eta ea 
ezagutzen dituen haien elementuak.

Taulak eta barra grafikoak egitea eta interpretatzea.
g  Ea egiten eta interpretatzen dituen taulak eta 

barra grafikoak.

Problema baten gutxi gorabeherako soluzioa ezagutzea eta 
egiaztatzea.

h  Ea ezagutzen duen problema baten gutxi 
gorabeherako soluzioa eta ea problema ebazten 
duen.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• 400etik 499ra bitarteko zenbakiak.

• Zenbakiak hamarrekoetara eta ehunekoetara hurbiltzea.

• 3 zifrako zenbakien arteko kenketa bururakoekin 
hamarrekoetan eta ehunekoetan.

• Biderketa eta batuketa.

• Prismak: aurpegiak eta erpinak.

• Barra grafikoak.

EDUKIAK

5. unitatea. Are eta landare gehiago!
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea zuzen irakurtzen, interpretatzen eta idazten dituen 3 zifrako zenbakien 
arteko kenketak, kalkulu matematikoan trebatzeko.

84.-85. c

Matematikarako gaitasuna Ea erabiltzen dituen luzera neurtzeko ohiz kanpoko unitateak inguru 
hurbilean.

80.-81.

Ea ezagutzen dituen 400etik 499ra bitarteko zenbakiak errepideen 
izenetan.

82. a

Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen 3 zifrako zenbakien arteko kenketak 
bururakoekin eguneroko bizitzako egoerak konpontzeko.

84.-85. c

Ea ezagutzen duen batuketaren eta biderketaren arteko erlazioa eta ea 
ebazten dituen inguru hurbileko problemak.

86. e

Ea bereizten dituen prisma baten atalak inguruko objektuetan. 87. f

Ea irakurtzen eta interpretatzen dituen bere inguruari buruzko tauletako 
datuak. 

88.-89. g

Ea aurkitzen duen problema baten gutxi gorabeherako soluzioa hainbaten 
artean aukeratuta bere inguruko egoera batean.

90.-91. h

Ea aplikatzen dituen handiagoa eta txikiagoa kontzeptu matematikoak, 
minutuak eta oinarrizko irudi geometrikoak gelan.

92.-93. f

Ea ulertzen eta ezagutzen dituen ikasitako kontzeptu matematikoak, barra 
grafikoak kasu, etxeko aldizkarietan eta egunkarietan.

94.-95. g

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea aplikatzen dituen hamarrekoa eta ehunekoa kontzeptuak egoera 
errealetan.

83. b

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea badakien bere inguruari buruzko datuak grafikoen bidez interpretatzen 
eta alderantzizkoa egiten.

88.-89. g

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea sustatzen duen talde lana problemak taldeka ebazteko. 94.-95. f , c

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea adierazten dituen jolasaren bidez ikasitako edukiak, 3 zifrako zenbakien 
arteko kenketak, batuketaren eta biderketaren arteko erlazioa, prismaren 
atalak, hurbilketak eta barra grafikoak kasu.

92.-93. c , e , 

f , g

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea modu garbi, argi eta ordenatuan aurkezten dituen proposatutako 
egoeretarako erantzunak.

90.-91. h

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ea hausnartzen duen natura errespetatzeari buruz zaborra birziklatzeko 
moduak ikertuta Interneten.

80.-81.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

500etik 599ra bitarteko zenbakiak identifikatzea eta adieraztea.
a  Ea irakurtzen eta idazten dituen 500etik 599ra 

bitarteko zenbakiak.

Batuketaren eta kenketaren arteko erlazioa ezagutzea. b  Ea ezagutzen duen batuketaren eta kenketaren 
arteko erlazioa.

2ko taula jakitea eta erabiltzea. c  Ea badakien eta erabiltzen duen 2ko taula.

Honelako eragiketak buruz kalkulatzea: 46 + 30 eta 85 – 20. d  Ea kalkulatzen dituen buruz honelako eragiketak: 
46 + 30 eta 85 – 20.

Luzera neurtzeko unitateak eta tresnak ezagutzea.
e  Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen neurri 

unitateak.

Kuboa prisma gisa identifikatzea. f  Ea identifikatzen duen kuboa prima gisa.

Problema bat ebaztea grafiko bateko datuak erabilita.
g  Ea ebazten duen problema bat grafiko bateko 

datuak erabilita.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• 500etik 599ra bitarteko zenbakiak.

• Batuketaren eta kenketaren arteko erlazioa.

• 2ko taula.

• Zentimetroa, metroa eta kilometroa.

• Kuboa.

EDUKIAK

6. unitatea. Bai bide luzea!
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea zuzen idazten eta interpretatzen duen 2ko taula gelan 100.-101. c

Ea interpretatzen dituen grafikoak problema bat ebazteko beharrezko 
informazioa aurkitzeko.

106.-107. g

Ea zuzen adierazten dituen unitatean ikasitako kontzeptuak, luzera 
unitateak kasu.

110.-111. e

Matematikarako gaitasuna Ea gogoratzen dituen kontzeptu matematikoak (adibidez, lerro zuzenak 
eta lerro kurbatuak, batuketa eta biderketa, prismak…) eta ea erabiltzen 
dituen eskolan.

96.-97. b , f

Ea ezagutzen dituen 599ra bitarteko zenbakiak barra kodeetan. 98. a

Ea ezagutzen duen batuketaren eta kenketaren arteko erlazioa inguru 
hurbileko egoeraren batean.

99. b

Ea badakien 2ko taula eta ea erabiltzen duen bere inguruko egoerak 
konpontzeko.

100.-101. c

Ea ezagutzen dituen luzera unitateak (esaterako, zentimetroa, metroa 
eta kilometroa) eta ea erabiltzen dituen gelan.

102.-103. e

Ea bereizten duen kuboa familiarteko objektuetan. 104.-105. f

Ea interpretatzen dituen eguneroko bizitzako egoerei buruzko datuak 
barra grafiko bertikaletan eta horizontaletan.

106.-107. g

Ea lotzen dituen objektu errealak eta zentimetrotan eta dezimetrotan 
dagozkien neurriak.

108.-109. e

Ea erakusten duen unitatean landutako hiztegia eta edukiak erdietsi 
dituela, bere inguruko egoerak konpontzeko.

110.-111. a  − c

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea erabiltzen eta interpretatzen dituen luzera unitateak bere inguruko 
objektuak neurtzeko.

102.-103. e

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea identifikatzen dituen prisma formako (zehazki, kubo formako) 
eraikinak eta beste eraikuntza arkitektoniko batzuk.

104.-105. f

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea bilatzen, aukeratzen, antolatzen eta interpretatzen duen tauletako 
eta barra grafikoetako informazioa.

106.-107. g

Ea aplikatzen dituen aurretiaz ikasitako kontzeptuak ariketa dibertigarri 
eta motibagarrietan.

108.-109. a  − c

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ea hausnartzen duen natura material birziklatuak erabilita zaintzearen 
garrantziari buruz.

96.-97.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

600etik 699ra bitarteko zenbakiak identifikatzea eta adieraztea.
a  Ea irakurtzen eta idazten dituen 600etik 699ra 

bitarteko zenbakiak.

Kenketak egitea bururakoekin eta bururakorik gabe eta emaitzak 
kenketaren probaren bidez egiaztatzea.

b  Ea egiten dituen kenketak eta ea egiaztatzen 
dituen kenketaren proba erabilita.

4ko eta 5eko taulak jakitea eta erabiltzea.
c  Ea badakizkien eta erabiltzen dituen 4ko eta 

5eko taulak.

Honelako eragiketak buruz kalkulatzea: 400 + 100 eta 500 – 100. d  Ea kalkulatzen dituen buruz honelako eragiketak: 
400 + 100 eta 500 – 100.

Masa neurtzeko unitateak eta tresnak ezagutzea.
e  Ea ezagutzen dituen masa neurtzeko unitateak 

eta tresnak.

Barra grafiko bikoitzak interpretatzea. f  Ea interpretatzen duen barra grafiko bikoitzetako 
informazioa.

Problemen enuntziatuaren eta haiek ebazteko eragiketen arteko 
egokitasuna bilatzea.

g  Ea aukeratzen duen problema bat ebazteko 
beharrezko eragiketa askoren artean.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• 600etik 699ra bitarteko zenbakiak.

• Kenketaren proba.

• 4ko taula.

• 5eko taula.

• Kilogramoa, kilo erdia eta kilo laurdena.

• Barra grafiko bikoitza.

EDUKIAK

7. unitatea. Izarrak zenbatzen
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea idazten eta interpretatzen duen kenketa zuzen egin duela 
egiaztatzeko proba.

115. b

Ea zuzen idazten eta interpretatzen duen 4ko taula inguru hurbileko 
egoeretan.

116.-117. c

Ea ulertzen duen inguru hurbileko egoera bati buruzko problema baten 
enuntziatua, beharrezko eragiketa aukeratzeko, eta ea problema 
ebazten duen.

122.-123. g

Ea ulertzen eta adierazten dituen ikasitako kontzeptuak, kenketaren 
proba eta biderketa kasu.

126.-127. b , c

Matematikarako gaitasuna Ea gogoratzen eta erabiltzen dituen kontzeptu matematikoak zeruko 
elementuekin: adibidez, hamarrekoen batuketa, 3 zifrako zenbakien 
arteko kenketa eta biderketa errazak.

112.-113. a  − c

Ea ezagutzen dituen 600etik 699ra bitarteko zenbakiak herrien arteko 
distantzietan.

114. a

Ea badakizkien 4ko eta 5eko taulak eta ea erabiltzen dituen bere 
inguruko egoerak konpontzeko.

116.-117. c

Ea identifikatzen dituen pisua neurtzeko unitateak supermerkatuko 
produktuetan.

118.-119. e

Ea ezagutzen eta interpretatzen dituen grafikoetako datuen bi aldagai 
eguneroko bizitzako egoeretan.

120.-121. f

Ea ebazten duen problema bat eguneroko bizitzako egoeretan hainbat 
soluzioren artean aukeratuta.

122.-123. g

Ea aplikatzen dituen handiagoa eta txikiagoa kontzeptu matematikoak, 
hilabeteak, zenbakien arteko batuketa, lerro poligonalak eta prismak 
bere inguruko adibideetan.

124.-125.

Bere inguruan, ea erakusten duen unitatean ikasitako hiztegia eta 
edukiak erdietsi dituela.

126.-127. b , c

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea egiten dituen ikasitako neurriak eguneroko bizitzako egoeretan 
(adibidez, merkatuan) aplikatzeko jarduerak.

118.-119. e

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea badakien grafikoki laburtutako datuak interpretatzen, egindako 
galderei erantzuteko beharrezko informazioa aurkitzeko.

120.-121. f

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea finkatzen dituen aurretiazko unitateetan ikasitako edukiak. 124.-125. a  − c

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ipuin bat erabilita, ea hausnartzen duen pazientziak nork bere helburuak 
lortzeko duen balioari eta garrantziari buruz.

112.-113.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

700etik 799ra bitarteko zenbakiak identifikatzea eta adieraztea.
a  Ea irakurtzen eta idazten dituen 700etik 799ra 

bitarteko zenbakiak.

1eko taula jakitea eta erabiltzea. b  Ea badakien eta erabiltzen duen 1eko taula.

10eko eta 0ko taulak jakitea eta erabiltzea. b  Ea badakizkien eta erabiltzen dituen 10eko eta 
0ko taulak.

Honelako eragiketak buruz kalkulatzea: 630 + 100 eta 280 – 100.
c  Ea kalkulatzen dituen buruz honelako eragiketak: 

630 + 100 eta 280 – 100.

Edukiera neurtzeko unitateak ezagutzea. d  Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen neurri 
unitateak.

Piramidea gorputz geometriko gisa identifikatzea.
e  Ea identifikatzen duen piramidea gorputz 

geometriko gisa.

Problema bat ebazteko behar diren datuak bilatzea enuntziatuan eta 
problema ebaztea.

f  Ea inguratzen dituen problema bat ebazteko 
behar diren datuak enuntziatuan eta ea 
problema ebazten duen.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• 700etik 799ra bitarteko zenbakiak.

• 1eko taula.

• 10eko taula.

• 0ko taula.

• Litroa, litro erdia eta litro laurdena.

• Piramideak.

EDUKIAK

8. unitatea. Birziklatzeak, bai balio du
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea berridazten dituen problemak haiek ebazteko beharrezko informazioa 
bakarrik erabilita.

138.-139. f

Matematikarako gaitasuna Ea aplikatzen duen biderketa kontzeptu matematikoa jolasaren bitartez. 128.-129. b

Ea erabiltzen dituen 700etik 799ra bitarteko zenbakiak bere inguruko 
egoeretako problema errazak ebazteko.

130. a

Ea badakien 1eko taula eta ea erabiltzen duen bere inguruko egoerak 
konpontzeko.

131. b

Ea badakien 10eko taula eta ea erabiltzen duen eskolako egoerak 
konpontzeko.

132.-133. b

Ea identifikatzen dituen objektuen edukiera neurtzeko unitateak (litroa, 
litro erdia eta litro laurdena).

134.-135. d

Ea bereizten duen piramidea eguneroko bizitzako objektuetan. 136.-137. e

Ea interpretatzen dituen enuntziatuko datuak, balioak eta galdera 
lotzeko.

138.-139. f

Ea aplikatzen dituen luzera, pisua eta denbora neurtzeko kontzeptu 
matematikoak errezeta bat prestatzeko.

140.-141. d

Asteko egunekin lotuta dauden egoeretan, ea erakusten duen unitatean 
ikasitako edukiak erdietsi dituela.

142.-143. a , b , 

d , e

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea badakizkien kutsaduraren arrazoiak eta kutsadurak ingurumenean 
dituen ondorioak.

128.-129.

Ea egiten dituen litroa lantzeko ariketak bere esperientziarekin lotuta 
dauden egoera errealetan.

134.-135. d

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea sustatzen duen talde lana problemak taldeka asmatzeko. 140.-141.

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea bereizten dituen piramide formako eraikuntza arkitektonikoak. 136.-137. e

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea garatzen dituen buruz ikasteko teknikak biderkatzeko ikasitako taulak 
gogoratzeko.

132.-133. b

Ea egiten dituen unitatean ikasitakoa finkatzeko ariketak. 142.-143. a
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

800etik 999ra bitarteko zenbakiak identifikatzea eta adieraztea.
a  Ea irakurtzen eta idazten dituen 800etik 999ra 

bitarteko zenbakiak.

3ko eta 6ko taulak jakitea eta erabiltzea. b  Ea badakizkien eta erabiltzen dituen 3ko eta 6ko 
taulak.

Honelako eragiketak buruz kalkulatzea: 856 + 100 eta 937 – 100.
c  Ea kalkulatzen dituen buruz honelako eragiketak: 

856 + 100 eta 937 − 100.

Txanponak eta billeteak ezagutzea eta erosketa txikiak egiteko 
erabiltzea.

d  Ea ezagutzen dituen txanponak eta billeteak eta 
ea erabiltzen dituen erosketa txikiak egiteko.

Piktograma errazak interpretatzea. e  Ea interpretatzen dituen piktograma errazak.

Eragiketei erreparatzea, enuntziatuaren datuak osatzea eta problema 
ebaztea.

f  Ea erreparatzen dien eragiketei, ea osatzen 
dituen enuntziatuaren datuak eta ea ebazten 
duen problema.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• 800etik 999ra bitarteko zenbakiak.

• 3ko taula.

• 6ko taula.

• Txanponak eta billeteak.

• Piktogramak.

EDUKIAK

9. unitatea. Zenbakiak eta letrak
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea zuzen irakurtzen eta idazten dituen 999ra bitarteko zenbakiak. 150.-151. a

Ea ulertzen duen inguru hurbileko problema bati buruzko enuntziatua, 
haren atalak osatzeko eta soluzio zuzena aurkitzeko.

158.-159. f

Ea erakusten duen unitatean ikasitako hiztegia eta edukiak erdietsi 
dituela.

162.-163. a  – f

Matematikarako gaitasuna Ea erabiltzen duen diru sistema eta ea aplikatzen dituen biderketak eta 
batuketak eguneroko bizitzako problema errazak ebazteko.

148.-149. b , d

Ea eratzen eta idazten dituen 800etik 999ra bitarteko zenbakiak hainbat 
produkturen prezioa adierazteko.

150.-151. a

Ea badakizkien 3ko eta 6ko taulak eta ea erabiltzen dituen bere 
eguneroko bizitzako egoerak konpontzeko.

152.-153. b

Ea txanponak eta billeteak erabiltzen dituen praktikan erosketak egiteko. 154.-155. d

Ea ezagutzen eta interpretatzen dituen hainbat komunikabidetako 
piktogramak.

156.-157. e

Ea aurkitzen duen inguru hurbileko problema baten soluzioa 
enuntziatuaren datuak osatuta.

158.-159. f

Ea aplikatzen dituen gelan handiagoa eta txikiagoa kontzeptuak eta 
ikasitako beste eduki batzuk: esaterako, pisua, hamarrekoak, litroak eta 
irudi geometrikoak (adibidez, kuboa eta piramidea).

160.-161.

Ea ulertzen eta adierazten dituen ikasitako kontzeptuak, biderketa kasu. 162.-163. b

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea jokatzen dituen egoera errealak ikasitako kontzeptuak erabiltzeko. 154.-155. a  – f

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko gaitasuna

Ea badakien grafikoki adierazitako datuak interpretatzen eta ea 
erlazionatzen dituen datu horiek eta ematen duten informazioa.

156.-157. e

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea ikertzen duen zer gune publiko dauden eskolatik hurbil. 148.-149.

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea garatzen dituen buruz ikasteko teknikak 3ko eta 6ko taulak 
gogoratzeko.

152.-153. b

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea egiaztatzen duen ikaskuntza prozesuan aurrera egiten duen. 160.-161.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Bikoitza eta hirukoitza kontzeptuak identifikatzea eta erabiltzea.
a  Ea identifikatzen eta erabiltzen dituen bikoitza eta 

hirukoitza kontzeptuak.

7ko eta 8ko taulak jakitea eta erabiltzea. b  Ea badakizkien eta erabiltzen dituen 7ko eta 8ko 
taulak.

Honelako eragiketak buruz kalkulatzea: 450 + 30 eta 790 – 50.
c  Ea kalkulatzen dituen buruz honelako eragiketak: 

450 + 30 eta 790 − 50.

Biderketa errazak egitea bururakorik gabe. d  Ea egiten dituen biderketa errazak bururakorik 
gabe.

Zilindroa, konoa eta esfera gorputz geometrikoak identifikatzea.
e  Ea identifikatzen dituen zilindroa, konoa eta 

esfera gorputz geometrikoak.

Problema bati buruzko enuntziatuaren datuak osatzea eta marrazki 
bati begiratuta ebaztea problema.

f  Ea osatzen dituen problema bati buruzko 
enuntziatuaren datuak eta ea ebazten duen 
problema marrazki bati begiratuta.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Bikoitza.

• Hirukoitza.

• 7ko taula.

• 8ko taula.

• Biderketa bururakorik gabe.

• Zilindroa, konoa eta esfera.

EDUKIAK

10. unitatea. Artea formetan
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea sartzen duen unitatean landutako hiztegia erabili ohi duen hiztegian 
eta ea erabiltzen duen ahoz eta idatziz egiteko.

166.-167. a

Ea deskribatzen duen ahoz biderketa errazak egiteko prozedura. 170.-171. d

Ea ulertzen duen emandako galdera bat, enuntziatua modu logiko eta 
zuzenean osatzeko.

174.-175. f

Matematikarako gaitasuna Ea erabiltzen duen biderketa egoera errealetan. 164.-165. a , b , 

d

Ea kalkulatzen duen kantitate jakin baten bikoitza eta hirukoitza 
eguneroko bizitzako egoeretan.

166.-167. a

Ea badakizkien 7ko eta 8ko taulak eta ea erabiltzen dituen eskolako 
egoerak konpontzeko.

168.-169. b

Ea ezagutzen dituen bururakorik gabeko biderketak eta ea erabiltzen 
dituen eskolako egoerak konpontzeko.

170.-171. d

Ea bereizten dituen zilindroa, konoa eta esfera gorputz geometrikoak 
eguneroko bizitzako objektuetan.

172.-173. e

Ea osatzen duen enuntziatua emandako enuntziatuarekin eta 
galderarekin bat datozen datuak erabilita.

174.-175. f

Ea aplikatzen dituen txanponei eta billeteei buruzko ezagutzak eta beste 
eduki batzuk, hiru zifrako zenbakiak eta edukiera unitateak kasu.

176.-177.

Bere inguruko egoeretan, ea erakusten duen unitatean ikasitako hiztegia 
eta edukiak erdietsi dituela.

178.-179. a  − f

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea egiten dituen ikasitako irudi geometrikoak eguneroko bizitzako parte 
diren ariketak.

172.-173. e

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea balioesten duen ariketen argitasuna eta estetika.

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea ondorioztatzen dituen arau orokorrak adibideei begiratuta. 168.-169. b

Ea finkatzen dituen aurretiazko unitateetan ikasitako edukiak galdera sorta 
baten bitartez.

176.-177.

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ea hausnartzen duen besteak lanean laguntzeari eta besteen lana 
errespetatzeari buruz.

164.-165.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

0tik 999ra bitarteko zenbakiak identifikatzea, ordenatzea eta 
errepasatzea.

a  Ea identifikatzen eta errepasatzen dituen 0tik 
999ra bitarteko zenbakiak.

9ko taula jakitea eta erabiltzea. b  Ea badakien eta erabiltzen duen 9ko taula.

Biderketa errazak egitea bururakorik gabe taulak erabilita.
c  Ea egiten dituen biderketa errazak bururakorik 

gabe taulak erabilita.

Honelako eragiketak buruz kalkulatzea: 365 + 30 eta 732 – 50. d  Ea kalkulatzen dituen buruz honelako 
eragiketak: 365 + 30 eta 732 – 50.

Batuketaren trukatze propietatea ezagutzea eta erabiltzea.
e  Ea ezagutzen eta erabiltzen duen batuketaren 

trukatze propietatea.

Neurri unitateak ezagutzea eta erabiltzea. f  Ea bereizten eta ezagutzen dituen neurri 
unitateak.

Zirkuluaren eta zirkunferentziaren arteko aldeak zein diren jakitea eta 
hautematea.

g  Ea badakien eta hautematen duen zein diren 
zirkuluaren eta zirkunferentziaren arteko aldeak.

Gertaera motak interpretatzea eta bereiztea, ziurra, probablea eta 
ezinezkoa aldagaiak erabilita.

h  Ea bereizten dituen gertaera motak: ziurra, 
probablea eta ezinezkoa.

Problema baten enuntziatua interpretatzea eta asmatzea emandako 
datu batzuk erabilita eta problema ebaztea.

i  Ea asmatzen eta ebazten duen problema bat 
emandako datu batzuk erabilita.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Zenbakien errepasoa.

• 9ko taula.

• Taulen errepasoa.

• Biderketaren trukatze propietatea.

• Neurri unitateen errepasoa.

• Zirkulua eta zirkunferentzia.

• Gertaera ziurra, probablea eta ezinezkoa.

EDUKIAK

11. unitatea. Arratsalde pasa erosketak egiten
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

11. unitatea. Arratsalde pasa erosketak egiten

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea azaltzen eta bereizten dituen ziurra, probablea eta ezinezkoa 
kontzeptuak ariketa errazetan.

188.-189. h

Ea ulertzen duen hiztegia, zentzuzko enuntziatu bat asmatzeko 
zoologiko bati buruz.

190.-191. i

Ea ulertzen eta adierazten dituen ikasitako edukiak, biderketa eta pisu 
unitateak kasu.

194.-195.
b , c , 

e , f

Matematikarako gaitasuna Ea aplikatzen dituen txanponei eta billeteei buruzko ezagutzak eta 
batuketak eskolako problemetan.

180.-181.

Ea ezagutzen dituen 0tik 999ra bitarteko zenbakiak trenean. 182. a

Ea badakien 9ko taula eta ea erabiltzen duen bere inguruko egoerak 
konpontzeko.

183. b

Ea errepasatzen dituen biderkatzeko taulak sari bat (txartel bat) 
eskuratzeko.

184. b , c

Ea ezagutzen eta erabiltzen duen biderketaren trukatze propietatea 
eguneroko bizitzako egoera batean.

185. e

Ea ezagutzen eta bereizten dituen litroa, kilogramoa, kilometroa eta 
ordua bere inguruko egoeretan.  

186. f

Ea ikusten eta bereizten dituen zirkunferentzia eta zirkulua bere inguruko 
objektuetan.

187. g

Ea bereizten dituen gertaera ziurrak, probableak eta ezinezkoak bola 
poltsa batekin egiteko jarduera batean.

188.-189. h

Ea asmatzen duen problema bat zehaztutako hiztegia erabilita, 
irudimena sustatzeko diru problemak ebazteko.

190.-191. i

Ea erabiltzen dituen aurretiaz ikasitako ezagutzak askotariko ariketetan, 
neurri unitateak kasu.

192.-193. f

Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen unitate motak. 194.-195. f

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea aplikatzen dituen aurretiazko unitateetan ikasitako edukiak. 192.-193.

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ea hausnartzen duen liburuak zaintzeari buruz eta ea esku hartzen duen 
besteak laguntzeko.

180.-181.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

0tik 999ra bitarteko zenbakiak identifikatzea eta errepasatzea.
a  Ea identifikatzen eta errepasatzen dituen 0tik 

999ra bitarteko zenbakiak.

Zenbateko errazak zati berdinetan banatzea. b  Ea banatzen dituen zenbateko errazak zati 
berdinetan.

Ea kalkulatzen dituen buruz honelako eragiketak:
325 + 200 eta 773 + 500. 

c  Ea kalkulatzen dituen buruz honelako eragiketak: 
325 + 200 eta 773 + 500.

Zatiketa ezagutzea eta erabiltzea. d  Ea ezagutzen eta erabiltzen duen zatiketa.

Erdia kontzeptua ezagutzea eta erabiltzea.
e  Ea ezagutzen eta erabiltzen duen erdia 

kontzeptua.

Eragiketa motak errepasatzea: batuketa, kenketa eta biderketa. f  Ea errepasatzen dituen eragiketa motak: 
batuketa, kenketa eta biderketa.

Gorputz geometrikoak identifikatzea eta bereiztea.
g  Ea identifikatzen eta bereizten dituen gorputz 

geometrikoak.

Problemak ebaztea arrazoiketa logikoa erabilita. h  Ea ebazten dituen problemak logikoki arrazoituta.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Zenbakien errepasoa.

• Banaketa zati berdinetan.

• Zatiketa eta erdia.

• Eragiketen errepasoa.

• Irudi geometrikoak.

EDUKIAK

12. unitatea. Txangoa iraganera
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea ulertzen dituen bere inguruko testuinguruko egoerak eta ea kalkulurik 
egin gabe erantzuten dien galderei.

206.-207. f

Ea ulertzen eta adierazten dituen ikasitako kontzeptuak eskolako egoera 
batean, biderketa kasu.

210.-211. f

Matematikarako gaitasuna Ea erabiltzen dituen kenketa errazak inguruko egoeretan. 196.-197. f

Ea badakien 0tik 999ra bitarteko zenbakiak eratzen eta idazten. 198. a

Ea ezagutzen duen zatiketa eta ea erabiltzen duen eskolako egoerak 
konpontzeko.

199. e

Ea ezagutzen duen erdia kontzeptua eta ea erabiltzen duen eskolako 
egoerak konpontzeko.

200.-201. d , e

Ea aplikatzen dituen eragiketa matematikoak eguneroko bizitzako 
egoerak konpontzeko. 

202.-203. f

Ea bereizten dituen irudi geometrikoak eguneroko bizitzako objektuetan. 204.-205. g

Ea aplikatzen duen arrazoiketa eta logika geometriako problemak 
ebazteko.

206.-207. h

Ea finkatzen dituen aurretiazko unitateetan ikasitako edukiak katalogoak 
erabilita.

208.-209.

Eguneroko bizitzako problemetan, ea erakusten duen unitatean ikasitako 
hiztegia eta edukiak erdietsi dituela.

210.-211. a  – h

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea erlazionatzen dituen forma geometrikoak eta familiarteko eta 
eskolako elementu artistikoak eta plastikoak.

204.-205. g

Ea aplikatzen dituen ikasitako eduki matematikoak eta ea identifikatzen 
dituen zirkulua, zirkunferentzia, konoa eta karratua margolanetan eta 
beste artelan batzuetan.

208.-209. f

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea garatzen dituen kalkulurako teknikak eta ea ohitzen den errepaso 
ariketetan egiten dituen akatsak gogoan hartzera, zer kontzeptu 
errepasatu behar dituen ikusteko.

202.-203.

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea baduen konfiantzarik bere gaitasunetan, batetik, ikasitako edukiei 
buruzko problemak planteatzeko eta ebazteko eta, bestetik, problemak 
ebazteko prozedura originalak bilatzeko. 

200.-201.

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ea hausnartzen duen besteak laguntzearen balioari buruz. 196.-197.


