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Lehen Hezkuntzaren amaieran, atsegin handiz aurkezten dugu Pixepolis proiektuko 

hirugarren zikloa, berori egiteko kolaboratzaileen talde paregabea izan dugulako. Haiei 

esker, proiektu berriaren hasieran proposatutako helburuak hainbat modutan gauzatu 

ditugu, betiere, ikasleen heltze maila eta berariazko beharrak aintzat hartuta.

Lehenik eta behin, eta gure egitasmoaren funtsezko atal gisa, materialek ikasteko gogoa 

sustatzea nahi genuen, gauza berriak ezagutzeko grina eta poztasuna; hau da, haurrak 

beren ikaskuntzan motibatzea nahi genuen, ikasten jarraitzera animatzea; liburuak gogoz 

irekitzea eta irakurtzea.

Hartara, ikasten ari den norbanakoaren parte-hartzerik gabe ikaskuntzarik ez denez, 

haien interesetatik abiatu gara, eta kontuan hartu dugu haien ezagutzek zer abiapuntu 

duten eta zer jomuga izan behar duten.

Bestalde, beharrezkoa zen ikasleen oinarriak errotzea nork bere nortasuna eratzeko, eta 

horregatik, arrazoitzea eragingo dieten materialak prestatu ditugu, adimenaren eta 

gaitasun kognitiboen garapena bultzatzeko ez ezik, irudimena, sormena, ekimena 

eta autonomia ere sustatzeko.

Ildo beretik, ikasle guztiek ez dutenez modu berean ikasten eta 

ez dituztenez maila berean garatu askotariko adimenak, 

hirugarren ziklo honetan, alderdi horiek kontuan 

hartuta, ikasteko zenbait modu proposatu ditugu, 

ikasleen gaitasunen araberakoak.

Argitaratzailearen gutuna 



Baldintza horiek guztiak nahitaezkoak dira haurrek norberaren hegoak zabaldu, eta 

etorkizunean, herritar kritiko eta arduratsuak izan daitezen.

Hori lortzeko, hain zuzen, behar-beharrezkoa da mundurako leihoak irekitzea, hots, 

xede duten errealitate soziala kontuan hartuko duten liburuak egitea, batetik, eta hainbat 

kultura eta tokitan bizitzeko, pentsatzeko eta jarduteko dituzten moduak erakustea, 

bestetik.

Ildo horri jarraiki, jakina, ezin ahaztu balioak sustatzeak guretzat betidanik izan duen 

garrantzia. Izan ere, elkarrekin bizitzen ikasteko berebizikoak dira enpatia sustatzea, sortu 

daitezkeen arazoak konpontzeko lankidetza proiektuak egitea, pluralismoa eta elkar 

ulertzea errespetatzea, bai eta norberaren izaeraren eta banako erantzukizunaren alde 

jardutea ere.

Horrek guztiak gaitasunetan oinarritutako ikaskuntzaren aldeko apustu irmoa 

egitera bultzatu gaitu, alegia, ikasleek ikasi dutena erakusteko gaitasuna gara dezaten eta 

haien ezagutzak egoera berrietara egoki ditzaten.

Orain, gure egitasmoa eskuetan duzuela, gure helburuak lortu izana espero dugu, eta 

zuen ikasleekin gozatuko duzuelakoan gaude, esku artean izan dugun bitartean guk 

gozatu dugun bezalaxe.
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Hamar eta hamabi  
urte bitarteko haurrak

Garapen psikomotorea

1.  Koordinazioa eta muskuluen gaineko kontrola areago-
tzen ditu, motrizitate xehea hobetu ahala.

2.  Oso aktiboa da eta ariketa fisiko nekagarriak egiteko pre-
mia du. Hala, jolas horietan energia asko erretzen due-
nez, ongi eta asko jan behar du, batez ere, karbohidrato 
konplexuak.

3.  Jarrera ausarta eta abenturazalea du, kidekoen onespe-
naren beharra duelako.

4.  Aldaketa handiak gertatzen dira haurraren gorputzean: 
izerdi eta sebo guruinek aktibitatea areagotzen dute, eta 
hormonak jariatzen dira, pubertaroan gertatuko diren 
aldaketa azkarretarako organismoa prestatzeko.

Garapen afektiboa eta soziala

1.  Izaera zehazteko eta finkatzeko prozesu batean sartzen 
ari da haurra, eta horrenbestez, ez da harritzekoa zen-
bait alditan esaneko izatetik menderakaitz izatera pasa-
tzea.

2.  Mugak eta jarraibideak behar-beharrezkoak ditu, apurka-
apurka, bere buruarengan  segurtasuna eta konfiantza 
hartzeko.

3.  Gizartearen parte izateko behar diren abileziak garatzeko 
gai da, gero eta autonomia handiagoz, eguneroko bizi-
tzako zenbait egoeratan gurasoen eta irakasleen beharra 
duen arren.

4.  Talde heterogeneoetako kide izan daiteke. Talde horiek 
garrantzitsuak izan daitezke haurraren garapenean, erri-
tuak eta arauak izaten baitituzte, eta partaidetza senti-
mendua sortzen baitute.

5.  Lankidetzan aritzen da, eta gainerakoei gertatzen 
 zaizkienak eta haien ikuspuntuak ulertzen ditu.

Hizkuntzaren garapena

1.  Ezin hobeki ikasi ditu fonema guztiak.

2.  Idazkera heldua eta orekatua erdietsi du, eta ondorioz, 
etapa kaligrafikoa gainditu eta abiadura handiagoz idaz-
ten ditu bere adierazpenak.

3.  Sintaxia eta ahoskera hobetzen ditu, eta gero eta esaldi 
konplexuagoak erabiltzen.

4.  Ondoz ondo emandako bost jarraibideri ere jarrai die-
zaieke, eta ondo ulertzen ditu irakurritakoak.

Hamar eta hamabi urte bitarteko haurrek izaten dituzten aldaketa fisikoek eragin  
handia izango dute gainerakoekin harremanak izateko moduan, etapa honetan  
egiten baitira, benetan, izaki sozial.



Garapen kognitiboa

1.  Ekintza konkretuen fasearen amaieran dago, eta beraz, 
gai da sistema matematiko soilak garatzeko, bai eta 
multzoen segidak eta ordena buruz zehazteko eskema 
logikoak garatzeko ere.

2.  Ezagutzak antolatzeko gai da, inklusio, elkarrekikotasun 
eta itzulgarritasun erlazio logikoak baliatuz.

3.  Gai da adierazpenak bistakoak ez diren edo norberaren 
esperientziatik at dauden datuetan oinarritzeko.

4.  Irudimen bizia eta azkar garatzen den oroimena ditu,  
eta horrenbestez, ikasteko eta datu andana oroitzeko 
gaitasuna.

5.  Imitazio grina dela eta, interes handia du garrantzi 
 handiko pertsonetan, gauzen jatorrian, biografietan eta 
mitoetan. Horregatik, gertakari historiko biografikoak 
ikasten hasiko da, batez ere, espazioari lotuta, denbora-
ren joanaren ulermen mugatuaz, iraganeko gertakizunak 
identifikatzeko gai den arren, ez baititu ordenatzen se-
kuentzia eta ordena kronologikoari jarraituz.

6.  Urratsez urrats, objektibotasun handiagoz behatzeko 
gaitasuna eta  kokatze prozesua garatzen ditu, eta bere 
ingurua aztertzera bideratzen. Hala, errealitate global 
izatetik aztergai izatera pasatzen da inguru hori, eta 
 azterketa baliagarria izango zaio naturako eta giza bizi-
tzako fenomenoak ulertzeko.

7.  Bere inguruarekin harremana abiarazten du, eta behar 
den heldutasun maila erdiesten du, bere burua ingurutik 
at ikusteari uzteko eta gainerakoekin harremanetan da-
goen eta pentsatzeko gaitasuna duen izaki aktibo gisa 
aintzat hartzekoa.

 

Moralaren garapena

1.  Aurrerapen handiak egiten ditu zentzu moralean, gero 
eta gaitasun handiagoa baitu besteen lekuan jartzeko, 
beste ikuspuntu batzuk kontuan hartzeko eta gizarteak 
ezarritako arauak ulertzeko.

2.  Ustez helduek autoritate printzipioa baliatuta ezarritako 
arauekiko esanekotasuna gainditu eta errespetuan eta ber-
dintasunean oinarritutako moral autonomoa erdiesten du.

3.  Absolutismo txikiagoz jokatzen du, eta berezko zuzenta-
sunean sinesten, hots, arau-hausteek zigorrak beraiekin 
dakartzatela. Hala, gizartean ezarritako ordenarekiko 
adostasun maila konbentzionala erdiesten du.

4.  Nork bere buruaz duen kontzeptuak garrantzia hartzen 
du, hezkuntzari zein gizarteak lehenetsitako alderdi 
 fisikoari lotuta.
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Matematikako 
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CD ELKARRERAGILEA

Baldintza teknikoak:  
Pentium multimedia 
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512 Mb RAM, 
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LINUX, MAC eta 
WINDOWSekin 

bateragarria.
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3. Irudi lauak

Ondoz ondoko angeluak
Angelu auzokideak

Erpinez aurkako angeluak
Angelu osagarriak

Angelu betegarriak

ALDEEN ARABERAAldekidea
Isoszelea

Eskalenoa

Hiru aldeak berdinak ditu. Bi alde soilik ditu berdinak. Hiru aldeak desberdinak ditu.

PARALELOGRAMOAKKarratua Laukizuzena Erronboa Erronboidea

Aurkako aldeak berdinak eta paraleloak dituzte.

ANGELUEN ARABERAAngeluzuzena
Angeluzorrotza

Angelukamutsa

Hiru angelu zorrotz ditu. Angelu kamuts bat du.

EZ-PARALELOGRAMOAKTrapezioa

Trapezoidea

Bi alde soilik ditu paraleloak.
Alde bat ere ez da beste baten paraleloa.

Angelu motak

Triangelu motak
Lauki motak

 =  eta  = 

 +  = 90º

 +  = 180º
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Ikaslearentzako  
materiala I

Problemarik gabe!

  Taula honetan adieraziko ditut grafikoko datuak.

Energia berrizt. 2009 2010

Hidraulikoa 2.500 3.500

Eolikoa 3.000 3.500

Biomasa 4.500 5.000

Bioerregaiak 1.000 1.500

Eguzkitikoa 750 1.000

  Orain, galderari erantzungo diot. Horretarako, 
lortutako kantitateak batu eta kenduko ditut.

Lehen urtean kontsumitutako energia kantitatea:

2.500 + 3.000 + 4.500 + 1.000 + 750 = 11.750

Grafikoetatik datuak lortzea, problemak ebazteko

5.000

4.500

3.500

3.000

2.500

4.000

2.000

1.500

1.000

500

0

Ikus, grafiko honetan, zenbatekoak izan diren energia 
iturri berriztagarri nagusien kontsumo datuak (energia 
unitateetan) lurralde batean 2009. eta 2010. urteetan.

•  Erreparatu grafikoko datuei, eta egin taula bat, datu 
horietan oinarrituta.

•  Zenbateko aldea dago lehen eta bigarren urteetan 
kontsumitutakoaren artean?

 Behatu maiztasun poligono honi, eta erantzun.

400

350

300

250

200

1

Azoka ikustera joandako lagun kopurua

Matematikako erronkak

 Erreparatu norietako bagonetetan ageri diren zenbakiei, eta egin 
eskatutakoa.

• Kopiatu noriak zure koadernoan, eta ezabatu zenbaki bat noria 
bakoitzean. Ondoren, idatzi zenbaki bana ezabatutakoen ordez, kontuan 
hartuta bi norietako zenbakien baturak bera izan behar duela.

• Esandakoa lortutakoan, jo hasierako norietara, eta ezabatu zenbaki bat 
haietako bakoitzean. Gero, idatzi ezabatutakoa baino zenbaki txikiagoa 
bietan, kontuan hartuta aurreko baldintza bera bete behar dela.

Jo berriz ere hasierako norietara, eta ezabatu zenbaki bat noria bakoitzean. 
Gero, idatzi ezabatutakoa baino zenbaki handiagoa, baldintza bete dadin.

1

 = 4 

Pentsatu eragiketa hauek egiteko estrategia bat, eta egiaztatu emaitza, 

0,4

• 44 × 0,25

• 96 × 0,25

• 51 × 0,4

• 92 × 0,4

2 1

3

4

3 1

16,36
2,08

12,32
6,5

2,36

5,01

8,63

12,52

 Egin biderketak, eta egiaztatu emaitzak, kalkulagailua erabiliz.
Ondoren, ordenatu biderkadurak, handienetik txikienera.

• 4,56 × 2,9 • 4,03 × 3,02 • 56,8 × 9,13

• 47,6 × 4,23 • 89,5 × 0,067 • 0,879 × 0,65

6

 Idatzi irudi bakoitza adierazten duen zenbaki dezimalduna.
Ondoren, ordenatu, handienetik txikienera.

    

Zenbaki dezimaldunen arteko 
batuketak eta kenketak

Unax bi joko hauei begira dago. Zenbat diru behar du biak erosteko? 
Zenbat euroren aldea dute prezioan bi jokoek?

Zenbaki dezimaldunen arteko batuketak eta kenketak egiteko, zutabe 
berean idatziko ditut ordena bereko zifrak. 

4 5 , 7 5
+ 2 9 , 9 0

7 5 , 6 5

4 5 , 7 5
– 2 9 , 9 0

1 5 , 8 5

75,65 € behar ditu bi jokoak 
erosteko.

Prezioen arteko aldea
15,85 €-koa da.

Zenbaki batean ordenaren bateko zifra falta bada, zero bat idatziko dut.

 Kopiatu koadernoan, eta egin eragiketak.

5 9 , 0 1
+ 9 2 9 , 9

7 5 6 , 5 7
– 4 0 8 , 6

5 6 5 , 0 3
– 9 3 , 1 2 9

3 4 5 , 7 3
+ 4 8 , 2 5 3

 Idatzi bertikalean, eta kalkulatu batuketa 
bakoitzaren emaitza.

• 5,34 + 1,5 + 14

 Lotu kenketa bakoitza dagokion kendurarekin.

1

2

 Kopiatu koadernoan ilara bakoitzeko hiru zenbaki, 
kontuan hartuta haien baturak 1 izan behar duela.

0,450  0,250  0,500  0,300

0,040  0,650  0,310  0,800

0,750  0,100  0,320  0,150

0,425  0,075  0,780  0,500

 Osatu eragiketak, zure
koadernoan.

• 3 – ..... = 0,30

• ..... + 0,25 = 0,75

• 0,80 + ..... = 1,30

• 4 – ..... = 3,75

 Egiaztatu kenketak ongi eginda daudela, 
horretarako erabiltzen den probaz baliatuz. 

• 254,87 – 2,69 = 252,08 

• 5 – 2,546 = 2

4

5

6

45,75 ¤

29,9 ¤

Kiloa: 
0,75 ¤

Kiloa: 
1,09 ¤

Grafikoetatik datuak lortzea, problemak ebazteko

Ikus, grafiko honetan, zenbatekoak izan diren energia 
iturri berriztagarri nagusien kontsumo datuak (energia 

Matematikaren 
munduan 

murgiltzeko 
kontakizuna.

Ikaslearen liburua
Egunero erabiltzen dute matematika, informazioa ulertzeko eta maneiatzeko. 
Liburu honi esker, gainera, egoera guztietan behar bezala erabiltzen ikasiko dute.

Unitate didaktikoaren egitura

Testuari buruzko galderak: 
irakurritakoaren 

ulermenari, testuko datuen 
lanketa matematikoari eta 

balioei buruz.

Edukiak modu grafikoan 
eskaintzen dira, adibide 
errazekin, eta ariketetan 

eta problemetan jartzen 
dira praktikan.

Buruzko kalkulua 
errepasatzeko eta

Logika lantzeko ariketak.

Problema bat 
asmatzea, landutako 

estrategia erabiliz 
ebatzi beharrekoa.

Gogoratzeko edo 
zabaltzeko 
informazioa duten 
laukiak.

Problema gabe! 
Askotariko problemak 
ebazteko estrategiak 

garatzen ditu.

Matematikako erronkak, 
behaketaren, intuizioaren, 
sormenaren eta logikaren bitartez 
adimena garatzeko.

Buruzko kalkulurako estrategiak.

Sudokua, matematika modu 
dibertigarrian erabiltzeko.

 Familia bizitza poz iturri 
izan ohi da, baina baita 
kezka iturri ere. Zure zer 
gauza edo alderdi izan 
daitezke kezkagarriak 
zure familiakoentzat? 
Eta zer beste gauza izan Eta zer beste gauza izan 
daitezke pozgarriak daitezke pozgarriak 
haientzat?

3

 Bilobetako baten adina 
aitonaren adinaren 
hamarrena da. Hortaz, 
zenbat urte ditu? Izan al 
dezake festara joandako 
inork aitonaren adinaren inork aitonaren adinaren 

Haurtzaroko oroitzapenak
Aitonak 70 urte bete zituenean, etxekook festa bat antolatu Aitonak 70 urte bete zituenean, etxekook festa bat antolatu 
genion, hark ezer ez zekiela. Arratsalde hartan, aitona genion, hark ezer ez zekiela. Arratsalde hartan, aitona 
eguneko ibilaldia egitetik itzuli zenean, amonak sukaldera eguneko ibilaldia egitetik itzuli zenean, amonak sukaldera 
eraman zuen; eta besteok, bien bitartean, logeletan egon eraman zuen; eta besteok, bien bitartean, logeletan egon 
ginen ezkutuan, ikus ez gintzan. Ondoren, banan-banan eta ginen ezkutuan, ikus ez gintzan. Ondoren, banan-banan eta 
isil-isilik, egongelara joan, eta aulkietan, sofan... eseri ginen.isil-isilik, egongelara joan, eta aulkietan, sofan... eseri ginen.

Aitona handik pixka batera etorri zen, amonarekin, eta argia Aitona handik pixka batera etorri zen, amonarekin, eta argia 
piztu zutenean, a zer ustekabea! Hantxe geunden guztiok: piztu zutenean, a zer ustekabea! Hantxe geunden guztiok: 
haren hiru semeak, errainak, zortzi bilobak, bi anaiak, hiru zortzi bilobak, bi anaiak, hiru
koinatak, bai eta betidaniko lauzpabost lagun ere. Nagusiek, , bai eta betidaniko lauzpabost lagun ere. Nagusiek, 
helduek zein haurrok ederki pasatu genuen, barre algaraka, helduek zein haurrok ederki pasatu genuen, barre algaraka, 
eta Zorionak zuri eta tankerakoak ere abestu genizkion. eta tankerakoak ere abestu genizkion.Zorionak zuri eta tankerakoak ere abestu genizkion.Zorionak zuri

Zirraragarriena, dena den, aitonaren gaztetako argazkiak Zirraragarriena, dena den, aitonaren gaztetako argazkiak 
ikustea izan zen. Batean, oraingo adinaren hamarrena baino ikustea izan zen. Batean, oraingo adinaren hamarrena baino 
ez zuen; nire ahizparen adina. Artean, umea zen!ez zuen; nire ahizparen adina. Artean, umea zen!

Argazkiak ikusi ahala, bizi izandakoak kontatu zizkigun:Argazkiak ikusi ahala, bizi izandakoak kontatu zizkigun:

—Honetan, ikusten duzuenez, amona haurdun dago. Hiru —Honetan, ikusten duzuenez, amona haurdun dago. Hiru 
hilabeteren buruan, zu jaio zinen, Lander. Alaitasun une hilabeteren buruan, zu jaio zinen, Lander. Alaitasun une 
asko eman zenizkigun umetan! Baina kezka batzuk ere bai; asko eman zenizkigun umetan! Baina kezka batzuk ere bai; asko eman zenizkigun umetan! Baina kezka batzuk ere bai; 

Ricardo GÓMEZ

Aldez aurreko edukiak

Hamarrena, ehunena eta milarena

  Zenbaki dezimaldunak zatiki gisa adieraz ditzaket, bai eta alderantziz ere.

8,4 = 84
10

1 zero
1 zifra 

dezimal

37,95 = 3.795
100

2 zero
2  zifra 

dezimal

5,402 = 5.402
1.000

3 zero
3 zifra 

dezimal

Haurtzaroko oroitzapenak
Aitonak 70 urte bete zituenean, etxekook festa bat antolatu 
genion, hark ezer ez zekiela. Arratsalde hartan, aitona 
eguneko ibilaldia egitetik itzuli zenean, amonak sukaldera 
eraman zuen; eta besteok, bien bitartean, logeletan egon 
ginen ezkutuan, ikus ez gintzan. Ondoren, banan-banan eta 
isil-isilik, egongelara joan, eta aulkietan, sofan... eseri ginen.

Aitona handik pixka batera etorri zen, amonarekin, eta argia 
piztu zutenean, a zer ustekabea! Hantxe geunden guztiok: 
haren hiru semeak, 
koinatak
helduek zein haurrok ederki pasatu genuen, barre algaraka, 

Aldez aurreko edukiak  
errepasatzeko atala.

-an. Izan ere, koloretako 

Kiloa: 
1,09 ¤

Zenbaki dezimaldunen arteko 
batuketak eta kenketak

Unax bi joko hauei begira dago. Zenbat diru behar du biak erosteko? 
Zenbat euroren aldea dute prezioan bi jokoek?

Zenbaki dezimaldunen arteko batuketak eta kenketak egiteko, zutabe 
berean idatziko ditut ordena bereko zifrak. 

75,65 
erosteko.

 Kopiatu eta osatu sudokua, 
zure koadernoan, 1, 2, 3 eta 
4 zenbakiak idatziz.

4

Orain, saiatu zu!Orain, saiatu zu!Orain, saiatu zu!Orain, saiatu zu!Orain, saiatu zu!Orain, saiatu zu!

• 5 – 2,546 = 2

• 956,01 – 781,6 = 174,41

• 654 – 0,535 = 653,465

• 5.254,56 – 831,248 = 4.432,312 



Hiruhileko bakoitza amaitzean…
  maTEST. Hiruhileko bakoitzeko orrialde bikoitza, 
edukiak test moduko galderekin errepasatzeko.

  Klik batekin. Lankidetzako ikaskuntza IKTen 
 erabileran aplikatzeko hiruhileko bakoitzeko 
orrialde bikoitza.

  Gaitasunak proban. Hiruhileko bakoitzeko 
orrialde bikoitza, CD elkarreragileko hiruhilekoko 
jolasarekin osatuko den oinarrizko gaitasunen 
ebaluazioa.

Liburuak dakartza:
  Tarteko eranskinak: zenbaki 
dezimaldunak, zatikiak, 
zenbaki osoak, koordenatuen 
ardatzak, neurri unitateak, 
irudi lauen azalera eta gorputz 
geometrikoak.

Bolumena neurtzeko, unitate hauek erabiltzen dira:

Aipatu, gutxienez, prismen eta piramideen arteko 

Piramide hexagonal batek zenbat aurpegi ditu 

Kalkulatu kutxa baten bolumena, jakinda 20 cm 

Gogoan al duzu?Gogoan al duzu?Gogoan al duzu?

193

 Egin zatiketak, eta egiaztatu emaitza.

• 493.652 : 35 • 843.891 : 67

 Idatzi, zure koadernoan, 12, 8 eta 6 zenbakien lehen 
bost multiploak, eta inguratu multiplo komunetan 
txikiena.

 Kalkulatu zenbaki bakoitzaren zatitzaileak.

 Adierazi zatikiak grafikoki.

• Zortzi hamabiren

• Hiru zazpiren

• Bederatzi heren

 Kalkulatu ehunekoak.

• 23.456 €-ren % 13

• 1.980 €-ren % 26

1

2

3

9

10

 Zer unitate erabiliko zenuke gainazal hauetako 
bakoitzaren azalera neurtzeko?

• Futbol zelai bat • Lauza bat

 Adierazi azalerak neurri unitate bera erabiliz, eta 
konparatu.

• 3,6 a eta 260 m2 • 1 ha eta 8.000 m2

• 20 a eta 0,25 ha • 1 ha eta 10 a

 Kalkulatu irudi bakoitzaren azalera. 

11

12

 Enaitzek 13 musika disko erosi ditu, 99,32 €-an. 
Disko guztiek prezio bera badute, zenbat balio du 

 10 L eta 63 cL-ko edukiera duen ontzi batetik
6 L eta 85 cL ur atera dituzte. Zenbateko ur 
kantitatea gelditzen da ontzian?

 Bi lasterkari Laurgainera bidean dira. Orain arte, 

 ibilbidearen 
4
9

 egin badu, eta B  egin badu, eta B 

 , bietan nor dago  , bietan nor dago 

herritik gertuen? Arrazoitu erantzuna.

 Kalkulatu kantitate baten % 40 edo % 60.

• 60ren % 60

• 280ren % 60

• 430en % 60

����

��
��

��

��
��

��

������������������

Joan den larunbatean, aire zabalean jarritako eskulturen museo bat ikustera 
joan zinen, eta argazki mordoa atera zenuen kamera digitalaz.

 Eskolara iritsi zarenean, museoan ikusitako guztiaren berri eman nahi 
izan diozu zure lagun minari. Erreparatu atera zenituen argazkiei, eta 
erantzun galderei, zure koadernoan.

a. Nola deskribatuko zenituzke museoan ikusitako eskulturak?

b. Zein gustatu zitzaizun gehien? Zergatik?

c. Zer gorputz geometriko identifikatu zenituen museoko eskulturetan?

d. Zer materialez egina zen eskultura bakoitza?

1

 Museorako bisitak eskulturekiko zaletasuna piztu dizu. Horregatik, 
hainbeste ikusi ostean, zuk zeuk ere halako bat egitea erabaki duzu.

a. Nolako forma izango du, eta zer materialez egingo duzu?

b. Marraztu, zure koadernoan, eta jarri izena.

c. Zure lagun minari ere gustatu zaio ideia, eta piramide pentagonalaren 
formako eskultura bat egin nahi du, zotzak erabiliz. Laguntza eskatu 
dizu zenbat zotz behar dituen jakiteko. Kalkulatu zenbat zotz beharko 

 Piramideko zotzak lotzeko, plastilina erabil dezakeela bururatu zaio. 
Zer beste material erabili ahal izango luke horretarako?

2

 Begiratu Interneten 
eskultura hau nork egina 
den, eta osatu artistari eta 
haren obrari buruzko datu 
garrantzitsuenen fitxa bat. 
Ondoren, hitz egin hari 
buruz, zure ikaskideekin.

Zeruertzaren gorazarrea

3

Formen besarkada Adar bola

Danborra
Danborra

Tontorra

Aplikatu

Ulertu

Jarraitu

 Idatzi gorputz geometriko bakoitzaren izena, eta 

 Adierazi ea baieztapen hauetako bakoitza zuzena 
ala okerra den. Ondoren, zuzendu okerrak.

• Piramide pentagonalek 4 aldeko poligonoa izaten 
dute oinarrian.

• Prismek oinarri bat eta alboko aurpegiak dituzte.

• Lau angeluko prismek alboko 4 aurpegi 
paralelogramo dituzte.

• Piramide pentagonalek 5 erpin dituzte.

 Esan esferaren, konoaren edo zilindroaren forma 
duten lau objekturen izenak.

 Esan zer gorputz geometrikori dagokion garapen 
lau bakoitza.

3

4

5

 Zenbat zentimetro karratu paper beharko ditu 

 Osatu baliokidetasunak, zure koadernoan.

 Danelek arrainontzi bat erosi du, bere egongelan 
jartzeko.

• Zenbat dezimetro kubiko ditu arrainontziak?

• Zenbat litro ur beharko ditu Danelek arrainontzia 
betetzeko?

 Nahiak eta Ekik ureztontzi 
baten bolumena neurtu dute. 
Ekik dio 25 L ur sartzen 
direla, eta Nahiak, berriz,
25 dm3-ko bolumena duela. 
Zein baieztapen da zuzena?

6

9

60 cm60 cm

40 cm
80 cm

maTEST

 Zatiki hauetatik, zeinek adierazten du 0,02?

a. 2
10

b. 2
100

c. 20
10

 Hautatu elementu guztiak 4ren multiploak dituen 
zenbaki multzoa.

a. 12, 56, 60, 71

b. 24, 88, 72, 120

c. 12, 24, 45, 78

 Adierazpen hauetatik, zeinek dio egia?

a. Zenbaki oro 1 eta 2 zenbakiez da zatigarria.

b. Zenbaki oro 1 zenbakiaz eta bere buruaz da 
zatigarria.

c. Zenbaki oro beste zenbakiren baten zatitzailea da.

 Erreparatu berdintzei eta hautatu zuzena.

a. z. k. h. (64, 12) = 16

b. z. k. h. (84, 32) = 16

c. z. k. h. (100, 60) = 20

 Eragiketa hauetatik, zeinek du emaitza zuzena?

a. 23,45 × �����100 = 2,345

b. 23,45 × �����100 = 234,5

c. 23,45 × �����100 = 2.345

 Zein da eragiketa konbinatu honen emaitza 
zuzena? 

 + (8 )

7.636

1

2

3

4

5

66

Egin testa zure koadernoan, zenbat dakizun ikusteko.

Klik batekin

Kalkulatu zenbaki baten karratua edo kuboa. 
Horretarako, idatzi berrekizuna eta egin klik Unitateak

 botoian. Ondoren, sakatu 

Ikusi nola kalkula ditzakegun berreketak eta erro karratuak Wiris lineako 
kalkulagailuaren LHrako bertsioarekin. Erabili ORRI BIRAKARIA .

Karratua
edo Kuboa

jasotzen dira. A adibidekoa egin nahi duzu kubo formako adreiluak soilik 

guztiak erabili dituzu. Beste xafla karratu bat behar duzu, ordea, eta bi 
laukizuzen erabiliz karratu bat osatzea otu zaizu. Laukizuzenetako batek 
360 gontz ditu, eta besteak, 540. Zenbat gontz izango ditu alde 
bakoitzean bi laukizuzen horiek erabiliz osatutako karratuak?

Kubo formako adreilua

Lortu dituzu behar zenituen 
pieza guztiak.

Beraz, eraikuntza guztiak egin 
ahal izango dituzue elkartzen 
zaretenean! 

Eraikuntza gehiago 
aurkituko dituzu 
CDan.

 Jabetu zara pieza gehiago behar dituzula liburuxkan jasotako eraikuntza 
guztiak egiteko. Horregatik, etxekoak konbentzitu dituzu jostailu 
dendara eraman zaitzaten zenbait pieza gehiago erostera.

Jostailu dendan, hiru xaflako paketeak eta 25 piezako kaxak saltzen dituzte.

Jakinik ez dituzula 20 xafla baino gehiago eta 100 adreilu baino gehiago 
behar, zenbat xafla eta pieza eros ditzakezu? Idatzi aukera guztiak zure 

Zenbat balio du adreilu kutxa bakoitzak eguneko eskaintza aplikatuta?

Kaxa solteak hartu beharrean eskaintza erosten baduzu, zenbat diru 

 Azkenean, bi pakete xafla eta adreiluen eskaintza erostea erabaki duzu. 

 Jakinik 100 adreilu nahikoa zenituen arren eskaintza erosi duzula, dirua 
aurreztu edo behar baino gehiago gastatu duzu? Merezi izan al du 

 Etxera iritsitakoan, bizilagun bat gonbidatu duzu jolastera; gaur ezin 
duela esan dizu, ordea. Nola sentitzen zara horrelakoetan? Bizilagunak 
6 egunean behin soilik du arratsaldea libre, eta zuk, 8 egunean behin. 
Jakinik gaur hilaren 1a dela, noiz egin dezakezue elkarrekin jolasteko 

4

 Adi, galderak!
Unitateko edukiei 
buruzko ebaluazioa da.

Oinarrizko gaitasunei 
buruzko jarduera 
gehiago daude  
CD elkarreragilean.

Gaitasunak hobetzen! 
atalean oinarrizko 

gaitasunak lantzen dira.

Ideiak argituko ditut 
unitatearen kontzeptu 

garrantzitsuenak laburtzeko 
atala.

Berrikusi atalean, azkar 
erantzuteko sei ariketa, 

unitateari buruz.

Gogoan al duzu?
Ordura arte ikusitako 
edukiak errepasatzera 
bideratuta dago.

 1 ha eta 8.000 m

 1 ha eta 10 a

79

CDan.

Oinarrizko gaitasunei 

Zenbakiak eta adierazpena

–5 –4

Zenbaki oso negatiboak

Koordenatuen ardatzak jatorri deritzon O puntuan elkar ebakitzen dutenak.

Planoko puntu oro zehatz daiteke pare batez. Lehen koordenatua ardatz horizontalari dagokio, eta bigarrena, ardatz bertikalari.

(–2 , +3)

     
koordenatuak

Parte osoa  3
Parte dezimala  85

U hamarrenak ehunenak
3 8

3
4  

Zenbakiak eta adierazpena

–5 –4

Zenbaki oso negatiboak

Koordenatuen ardatzak jatorri deritzon O puntuan elkar ebakitzen dutenak.

Planoko puntu oro zehatz daiteke pare batez. Lehen koordenatua ardatz horizontalari dagokio, eta bigarrena, ardatz bertikalari.

(–2 , +3)

     
koordenatuak

Parte osoa  3
Parte dezimala  85

U hamarrenak ehunenak
3 8

3
4

2

Gorputz geometrikoak

2

Gorputz geometrikoak



12  Proposamen didaktikoa

Ikaslearentzako  
materiala II

CD elkarreragilea
CD elkarreragileak ikasturtean zehar ikasitako eduki garrantzitsuenei errepaso ludikoa 
emateko aukera eskaintzen du; baita maila honetarako legeak eskatzen dituen 
 oinarrizko gaitasunen lanketa zehatza ere.

CDaren antolakuntza
  Hamabi unitatetan banatuta dago, eta oinarrizko gaitasunak 
garatzeko hiru jolas ditu, hiruhileko bakoitzeko bat.

  Hiruhileko bakoitzeko jolasa ikaslearen liburuko Gaitasu-
nak proban atalaren osagarria da. Ikasleak hainbat proba 
egin beharko ditu jolas bakoitzean, eta horien bitartez, 
oinarrizko gaitasunak ebaluatzen dira.

  Unitate bakoitza aukeratzean hiru jarduera ageri dira.

  Jarduerek unitateko eduki garrantzitsuenekin dute 
 zerikusia.

Matematika

6
LEHEN HEZKUNTZA

CD ELKARRERAGILEA

Baldintza teknikoak:  
Pentium multimedia 

prozesadorea, 1024x768,  
512 Mb RAM, 
bozgorailuak.  

LINUX, MAC eta 
WINDOWSekin 

bateragarria.

© Grupo Editorial Luis Vives, 2013 · Eskubide guztiak gordeak · Disko hau eta bere edukiak kopiatzea edo erreproduzitzea debekatuta · Erreferentzia: I-468 · Banaketa: Grupo Editorial Luis Vives.
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Lan koadernoak
Ikasturteko hiruna lan koaderno, hiruhileko bakoitzeko bat.

Buruzko kalkulua

21 + 19 + 28 = 

14 + 18 + 12 = 

21 + 65 + 15 = 

540 + 154 + 160 = 

470 + 230 + 125 = 

290 + 200 + 310 = 

BerrikusketaBerrikusketaBerrikusketa

LogikaLogikaLogikaLogika

 Kalkulatu zer balio duen puntu bakoitzak, jakinda triangeluaren alde 
bakoitza erpinen berreturen batura dela.

72

307
43

 Banatu lauki bakoitzeko bederatzi zenbakiak batura bera duten hiru 

1

2

 Margotu balio bereko zenbakiak, kolore bera erabiliz. 

3002

   10.000    40.000

    90.000    5002

   2002

 Osatu berdintzak.

502 = •  = 1.600 • 202 = 

• 3002 = •  = 810.000 •  = 8.100

• 602 = •  = 160.000 • 6002 = 

•  = 490.000 • 8002 = •  = 4.900

 Banatu lauki bakoitzeko bederatzi zenbakiak batura bera duten hiru 2

ProblemakProblemakProblemakProblemak

 Gorputzerako kremak egiten dituen fabrika batean,
30 bidoi krema dituzte; haietako bakoitza, 30 L-koa. 
30 potoko zenbat kutxa beteko dituzte, 30 mL krema 
erabiltzen badituzte poto bakoitza betetzeko?

 Harrietek eta Markelek giza giharrei buruzko fitxen 
bilduma bat osatu dute. Guztira, 625 fitxa bildu 
dituzte, eta bi kartoi mehe karratutan itsatsi dituzte, 
bi horma irudi egiteko. Haietako batek 15 fitxa baditu 
alde bakoitzean, zenbana ditu besteak?

 Bi zenbaki hartu, eta haietako bakoitzaren karratua 
kalkulatu dugu. Ondoren, bien karratuak batu 
ditugu, eta 389 zenbakia lortu dugu.
Zenbakietako bat 17 bada, zein da bestea?

1

2

3

 Baserritar batek urazak landatu ditu lursail karratu 
batean, ilara berdinetan banatuta. Astebeteren 
buruan, 111 uraza atera behar izan ditu lurretik, 
egoera txarrean zeudelako, eta 1.185 gelditu dira. 
Zenbat landatu zituen hasieran ilara bakoitzean?

 Ihintzaren amak ohe estalki bat egin dio alabari. 

Horretarako, koloretako 150 txatal karratu erabili 

ditu. Txatalen 1 
3

 kenduz gero, ohe estalkia karratua 

litzateke. Zenbat karratutxo izango lituzke ohe 

estalki karratuak alde bakoitzean?

 Ikastetxe batek 3 solairu ditu, eta solairu 
bakoitzean, 3 gela. Gela bakoitzean, 3na ateko 
3 armairu daude. 9na giltzako zenbat giltzatako 
behar dira ateetako giltzak eramateko?

4

5

6

 Idatzi biderketak berreketa gisa, eta lotu berreketa bakoitza dagokion 
balioarekin.

 9 · 9 = 2 × 2 × 2 × 2 =  3 × 3 × 3 =   5 · 5 · 5  = 

 81 27 125 16

 Adierazi berreketak biderketa gisa, eta kalkulatu emaitza.

• 62 =  = • 53 =  = 

• 25 =  = • 84 =  = 

 Osatu taula.

Berreketa Berrekizuna Berretzailea Garapena Balioa

10 10 · 10 · 10 · 10

9 · 9

343

1

2

3

 bat biderkagai berdinen arteko biderketa baten adierazpen laburtua da.

Berrekizuna: errepikatzen den biderkagaia.

Berretzailea: biderkagaia 
zenbat aldiz errepikatzen den.3 × 3 × 3 × 3 = 34 = 81

34  «hiru ber lau» irakurtzen da.

Berretzailea 2 duten berreketei karratu deritze.

42  «lau ber bi» edo «lau karratu» irakurtzen da.

Berretzailea 3 duten berreketei kubo deritze.

53  «bost ber hiru» edo «bost kubo» irakurtzen da.

Berreketak. Zenbaki baten karratua eta kuboa

Berreketak eta erro karratua

Hara, biren
karratua!

Idatzi eta kalkulatu berreketak.

• Bost ber lau =  =  = • Zortzi ber zero =  =  = 

• Zazpi ber bi =  =  = • Hiru ber bost =  =  = 

Kalkulatu berreketak.

• 7ren karratua • 3ren kuboa 

• 9ren karratua • 5en kuboa 

Zer zenbaki lortzen da lau zenbakiaren karratua eta zortziren kuboa 
batuz gero?

Zein da 9ren kuboaren eta 27ren karratuaren kendura?
Margotu erantzun zuzena.

54   0   729   18   81

Adierazi marrazki honetan ageri diren kuboak berreketa gisa.

Danelek 8 komiki irakurri ditu udan. Komiki bakoitza 8na orrialdeko
8 kapitulukoa bada, zenbat orrialde irakurri ditu guztira?

4

5

6

7

8

 Problemarik gabe! Problemarik gabe!

 Zure gelako zorua lauzatzen hastekoak zarete, lauza karratuak erabiliz. 
Zure gela 5 m luze eta 3 m zabal da, eta ahalik lauza gutxiena erabili 
nahi dituzue, bat bera ere moztu gabe. Hortaz, zenbat luze izango da 
lauza bakoitzaren aldea? 

• Zenbat lauza jarri beharko dituzue?

 Ebatzi, kalkulagailuaren laguntzaz. 

Xabier kirola egiten hasia da azkenaldian, eta astean hirutan irteten da 
lasterka egitera. Aste honetan, 2 km egin ditu egun bakoitzean; datorren 
astean, kilometro kopuru horren hirukoitza egin nahi du egun bakoitzean; 
eta hemendik bi astera, aurreko astean egindako kilometro kopuruaren 
hirukoitza. Zenbat kilometro egingo ditu hiru asteren buruan?

 Marenen aitonak 30 oilo ditu baserrian. Oiloen erdiak launa arrautza 
erruten dute astean; oiloen herenak, astean hiruna arrautza; eta 
gainerakoek, astean arrautza bana baino ez. Hori kontuan hartuta, 
zenbat arrautza erruten ditu hilabetean Marenen aitonaren oiloen 

1

2

3

 Grafiko hau basoko suteei buruzko informazioa koordinatzen duen 
zentro batek egina da, eta lau urtean zehar zenbat hektarea erre diren 
adierazten du.

200.000

150.000

100.000

50.000

0
2009 2010 2011 2012

• Zenbat hektarea gehiago erre dira 2012an 2009an baino?

• Zein urtetan erre dira hektarea gehien?

4

 Asmatu problema baten enuntziatua, eta ebatzi hiruhileko honetan 
ikasitako estrategiaren bat erabiliz.

  

55

Hasieran, edukiak 
teorikoki gogorarazten 

dituzte.

Buruzko kalkulua atalean 
ikasleen liburuan ikasitako 

estrategiak errepasatzen dira

Koaderno bakoitzaren amaieran 
Problemarik gabe! atala dago, eta 

bertan, hiruhileko bakoitzean 
ikusitako problemak ebazteko 

estrategiak lantzen dira.

Honako orrialde hauek 
ikaslearen liburuko 
unitateen eta edukien 
egitura bera daukate.

Logika atalean matematikako 
pentsaera hobetzeko ariketak 
jasotzen dira.

Unitate bakoitzak 
askotariko problemen 
orrialdea dauka.

 Osatu berdintzak.

• 50

2



14  Proposamen didaktikoa

Irakaslearentzako eta  
ikasgelarako materiala I

Proposamen didaktikoa
Bertan zure jarduna behar bezala betetzeko behar duzun guztia aurkituko duzu.

Beste alderdi metodologiko batzuez gain, gaitasunak nola ebaluatu, irakurzale-
tasuna nola sustatu eta gelan lankidetza ikaskuntza nola abiarazi azaltzen da.

Programazioa, gaitasunen 
eta askotariko adimenen 
metodologiari eta ebaluazio 
irizpideei lotuta.

 Unitateko hiztegia.

Proiektuaren gainerako 
materialekin duten erlazio 
grafikoa.

Interes gunearekin zerikusia 
duten gomendatutako 
irakurgaiak.

Orrialdez-orrialde, 
Askotariko 

adimenetako 
bakoitza 

garatzeko 
ariketak.
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1. unitatea. Multiploak eta zatitzaileak

EDUKIAK

• Zazpi zifratik gorako zenbakiak

• Zenbaki baten multiploak

• Multiplo komunetan txikiena

• Zenbaki baten zatitzaileak

• Zenbaki lehenak eta zenbaki konposatuak

• Zatitzaile komunetan handiena

• 2ren, 3ren, 5en, 9ren eta 10en zatigarritasun irizpideak

• Multiplo komunetan txikiena eta zatitzaile komunetan 
handiena kalkulatzeko problemak ebaztea

• Bi zifrako zenbakien arteko batuketak egitea, 
hamarreko zehatzak osatzen dituztenak multzokatuta

• Hiru zifrako zenbakien arteko batuketak egitea, 
ehuneko zehatzak osatzen dituztenak multzokatuta

HELBURUAK ETA EBALUAZIO-IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak
Zenbaki baten multiploa zer den ulertzea. a  Ea kalkulatzen dituen zenbaki baten multiploak. Ea kalkulatzen dituen zenbaki baten multiploak.

b  Ea egiaztatzen duen zenbaki bat beste baten  Ea egiaztatzen duen zenbaki bat beste baten 
multiplo den ala ez.

Bi zenbakiren edo gehiagoren multiplo komunetan txikiena 
kalkulatzea.

c  Ea kalkulatzen duen bi zenbakiren edo  Ea kalkulatzen duen bi zenbakiren edo 
gehiagoren multiplo komunetan txikiena.

Zenbaki baten zatitzailea zer den ulertzea. d  Ea kalkulatzen dituen zenbaki baten zatitzaile  Ea kalkulatzen dituen zenbaki baten zatitzaile 
guztiak.

Zenbaki lehenak eta konposatuak identifikatzea. e  Ea zenbakiak lehenetan eta konposatuetan sailkatzen  Ea zenbakiak lehenetan eta konposatuetan sailkatzen 
dituen.

Bi zenbakiren edo gehiagoren zatitzaile komunetan handiena 
kalkulatzea.

f  Ea kalkulatzen duen bi zenbakiren edo  Ea kalkulatzen duen bi zenbakiren edo 
gehiagoren zatitzaile komunetan handiena.

2ren, 3ren, 5en, 9ren eta 10en zatigarritasun irizpideak jakitea eta 
aplikatzea.

g  Ea badakien zenbaki bat 2z, 3z, 5ez, 9z eta 10ez  Ea badakien zenbaki bat 2z, 3z, 5ez, 9z eta 10ez 
zatigarria den ala ez, zatiketarik egin gabe.

Multiplo komunetan txikiena eta zatitzaile komunetan handiena 
kalkulatzeko problemak ebaztea.

h  Ea problemak ebazten dituen, multiplo komunetan  Ea problemak ebazten dituen, multiplo komunetan 
txikiena eta zatitzaile komunetan handiena 
kontzeptuak aplikatuz.

Bi edo hiru zifrako zenbakien arteko batuketak egitea, hamarreko edo 
ehuneko zehatzak osatzen dituztenak multzokatuta.

i  Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko  Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko 
estrategiak, bi edo hiru zifrako zenbakien arteko 
batuketak egiteko, hamarreko edo ehuneko 
zehatzak osatzen dituztenak multzokatuz.
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. EI

Ea matematikako termino berriak ohiko hizkuntzara gehitzen dituen, hala nola 
zenbaki lehenak eta konposatuak.

16-17 e

Ea ulertzen dituen multiplo komunetan txikienari eta zatitzaile komunetan 
handienari buruzko problemen enuntziatuak.

22 c f
h

Ea zenbaki arrunten arteko biderketei eta zatiketei buruz ikasitakoak erabiltzen 
dituen, narrazioetan ageri diren problemak ebazteko.

12-13

Ea multiplo komunetan txikiena kalkulatzen duen, eguneroko bizitzako problemak 14-15 c h

Ea zenbaki baten zatitzailea kontzeptua erabiltzen duen, jakiteko banaketak edo 
multzokaketak egin daitezkeen ala ez, eguneroko bizitzako egoeretan.

16-17 d

Ea zatitzaile komunetan handiena kalkulatzen duen, eguneroko bizitzako problemak 18-19 f h

Ea zatigarritasun irizpideak erabiltzen dituen, azkar eta ziur ebazteko zenbaki bat 
beste batez zatigarria den ala ez, eguneroko bizitzako problemetan.

20-21 g

Ea multiplo komunetan txikiena eta zatitzaile komunetan handiena kalkulatzen 
dituen, eguneroko bizitzako problemak ebazteko.

22 c f
h

Ea aurretik ikasitako matematika ezagutzak erabiltzen dituen, askotariko ariketetan. 24-25

Ea multiploei eta zatitzaileei buruz ikasitakoak erabiltzen dituen, norberaren 
elikadurari buruzko problemak ebazteko.

26 a  - d

Ea ingurumenarekiko eta izaki bizidunekiko errespetuzko portaerak bereizten eta 
arrazoitzen dituen.

12-13

Ea bere inguruko problemak ebazten dituen, neurriak tarteko direla, multiplo 
komunetan txikiena erabiliz.

14-15 c h

Ea bere inguruko problemak ebazten dituen, neurriak tarteko direla, zatitzaile 
komunetan handiena erabiliz.

18-19 f h

Ea kalkulagailua erabiltzen duen, buruz egindako kalkuluak egiaztatzeko. 23 i

Ea unitatean landutako edukiei buruzko laburpenak eta eskemak interpretatzen eta 
osatzen dituen. 

24-25

Ea arrazoibide deduktiboari lotutako prozesuei jarraitzen dien, zenbaki bat beste 
batez zatigarria den ala ez erabakitzeko.

20-21 g

Ea astebeterako menua egiten duen, elikadura osasungarrirako gomendioak eta 
norberaren zaletasunak kontuan hartuta.

26

Ea joko bat irabaztean eta galtzean sentitzen diren emozioak antzemateko gai den, 
norberarengan eta besteengan.

23
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or.

12-14 Geldirik, etzanda, jarri eskuineko eskua bihotzaren gainean. Bihotz taupadak sentitzen 
al dituzu? Idatzi zure bihotz maiztasuna (taupaden kopurua), minutuko. 

Ahal duzunean, egin 100 m inguruko korrikaldia, eta neurtu berriz zure bihotz 
maiztasuna. Aldatu al da? Azaldu zertan den desberdina zure bihotzaren erritmoa 
egoera batean edo bestean.

Idatzi taula batean zure bihotz maitasuna eta Doharena, alderatzeko. Bururatzen al 
zaizu alderatzeko beste neurri biologikoren bat?

Egin bi elkarrizketa labur (dendari, zerbitzari, mekanikari, zurgin... batekin), eta 
adierazi trukatze propietatearen adibideren bat.

Bilatu gogoko dituzun bi margolan, edo egin bi marrazki. Egin puzzle bat marrazki 
bakoitzarekin, ekuazio hau kontuan hartuta: 2 × 8 = 8 × 2. Lehen margolana 2 zatitan 
moztu behar duzu, eta zati bakoitza, 8 pusketatan. Bigarrena, berriz, 8 zatitan moztu 
behar duzu, eta zati bakoitza 2 pusketatan. Azaldu prozesua eta osatu puzzleak.

Egin zatiketaren oinarrizko propietateari buruzko olerki bat.

Egin kartoi mehezko edo kartoizko hogei fitxa 3ren eta 5en multiploekin. Jarri elkarren 
segidan, ordenatuta, eta eman buelta multiplo komunak ez direnei. Zein gelditu zaizkizu 
buelta eman gabe? Geratzen zaizkizun horietatik, zein da multiplo komunetan txikiena?

15-18 Bilatu zuretzat garrantzitsu diren lau zifra. Kalkulatu haien multiploak. Zein da zenbaki 
horien multiplo komunetan txikiena?

Erreparatu etxeko ordulari bati. Zein da 2ren eta 8ren multiplo komunetan txikiena? Marraztu 
ordularia zure koadernoan, eta margotu multiplo komunetan txikiena beste kolore batez.

Idatzi 2tik 29ra bitarteko zenbaki lehenen zerrenda. Egin kartoi mehezko domino bat 
lehenbiziko sei zenbaki lehenekin.

Marraztu txokolate tableta bat, benetakoak bezalakoa, ontzetan banatuta eta guzti. Zenbat 
modu desberdinetan zatitu daiteke tableta, ontza bat bera ere sobera geratu gabe? 

Lortu 5 L-ko garrafoi bat, 2 L-ko botila bat, 1 L-ko botila bat eta 0,5 L-ko beste bat. Bete 
urez 5 L-ko garrafoia, eta erabili gainerako botilak betetzeko. Isuri konketa batean sobera 
geratzen zaizuna. Zenbat litro geratu zaizkizu sobera? Zenbat aldiz egin behar duzu 
prozesu hori 5 L-ko garrafoia konketara isuri duzun urarekin betetzeko?

19-22 Kalkulatu zure etxetik ikastetxera dagoen distantzia. Egunean zenbat aldiz egiten duzu 
bide hori? Zenbat metro egiten dituzu guztira egunero?

Moztu kartoi mehearen pusketak 80ren eta 100en zatitzaile komun guztietan.

23-25 Idatzi zenbaki lehen bati eta zenbaki konposatu bati buruzko istorioa. Hasiera, korapiloa 
eta amaiera izan behar ditu. Erabili deskribapena gertaerak eta sentimenduak idaztean. 
Kontatu istorioa ikaskideei.

26-27 Gurasoen laguntzaz, bilatu Interneten elikagai taula osasungarri bat eta osasungarria 
ez den beste bat. Kalkulatu taula bakoitzeko kaloria kontsumo orokorra. Egin gogoeta 
ikasgelan, elikadura mota bakoitzak eragiten dituen ondorioei buruz.  

Egin asteko egunen taula, eta osatu egiten dituzun otorduekin.

Larunbata Igandea
Gosaria

Bazkaria

Askaria

Afaria

Behin taula bete ondoren, alderatu 26. orrialdeko piramidearekin. Dieta osasungarria 
egin al duzu? Arrazoitu erantzuna.
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten, 
bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

Oinarrizko 
lankidetza egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 12, 14 eta 20

1-2-4 16, 17, 23,
26 eta 27

Orri birakaria 20 eta 21

Orri birakaria, binaka 22

Hiru minutuko etena 13, 16, 18,
22 eta 26

Arkatzak erdira 14 eta 15

Binaka 18, 19 eta 24

Lankidetza egitura 
espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 18 eta 19

Zenbaki berdinak elkarrekin 14 eta 15

Lauko kontzeptu mapa 24

Zalantzen zakua 24

Hobe elkarrekin 12

Autoebaluaziorako irizpideak
Irakaslearen 

azken 
balorazioa

a.1 Ea kalkulatzen dituen zenbaki baten multiploak.

b.1 Ea egiaztatzen duen zenbaki bat beste baten multiplo den ala ez.

c.1 Ea kalkulatzen duen bi zenbakiren edo gehiagoren multiplo komunetan txikiena.

d.1 Ea kalkulatzen dituen zenbaki baten zatitzaile guztiak.

e.1 Ea zenbakiak lehenetan eta konposatuetan sailkatzen dituen.

f.1 Ea kalkulatzen duen bi zenbakiren edo gehiagoren zatitzaile komunetan handiena.

g.1 Ea badakien zenbaki bat 2z, 3z, 5ez, 9z eta 10ez zatigarria den ala ez, zatiketarik 
egin gabe.

h.1 Ea problemak ebazten dituen, multiplo komunetan txikiena kontzeptua aplikatuz.

h.2 Ea problemak ebazten dituen, zatitzaile komunetan handiena kontzeptua aplikatuz.

i.1 Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, bi zifrako zenbakien arteko 
batuketak egiteko, hamarreko zehatzak osatzen dituztenak multzokatuz.

i.2 Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, hiru zifrako zenbakien arteko 
batuketak egiteko, ehuneko zehatzak osatzen dituztenak multzokatuz.

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  
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INTERESGUNEA

Nutrizio funtzioa. Definizioa. Digestio aparatua eta 
digestioa. Arnas aparatua eta arnasketa. Zirkulazio 
aparatua eta zirkulazioa. Iraitz aparatua eta iraizketa. 
Nutrizio funtzioarekin lotutako gaixotasunak.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Unitate honetako kontzeptuak Gorputz Hezkuntzaren 
arloarekin lotuko dira, batez ere. Adibidez, zatitzaileak eta 
zatigarritasun irizpideak erabil daitezke, ikasgela bateko 
ikasleekin taldeak nola osatu kalkulatzeko.

BALIOAK ETA JARRERAK

Ingurunea errespetatzea eta kontserbatzea.
Ingurumenaren kontserbazioari buruzko gogoeta egitea.

Nork bere burua zaintzea. Elikadura osasungarria 
izatearen garrantzia aintzat hartzea.

IRAKURZALETASUNA SUSTATZEA

Unitate honetan, irakurtze trebetasun hau landuko da: 
obra baten tonua identifikatzea.

Gomendatutako irakurgaia: Maíto Panduro (Paper Txoriak 
Sail Berdea bilduma).

IKTak ERABILTZEA

Unitate honetan, dokumentuak sortu eta lanak aurkezteari 
buruzko tutorial bat landu daiteke (Creación de un 
documento. Presentación de un trabajo). Baliabideen 
CDan dago, eta ikasleek hor ikasitakoa erabil dezakete 
Gaitasunak hobetzen! atalean eskatzen den asteko menua 
Wordeko dokumentu berri batean idazteko.

GURASOEKIN EGITEKO ARIKETAK

Gurasoek etxeko lanekin lotutako galderak egin ditzakete; 
adibidez, puxtarrien, fruten edo galleten banaketarekin 
lotutako galderak, zenbaki baten zatitzaileak lantzeko.

Horrez gain, interesgarria izango litzateke seme-alabei 
zenbait problema planteatzea, m. k. t. edo z. k. h. kalkula 
ditzaten, eskuz lantzeko estrategien bidez. Adibidez: 
"Etxean arrautzak 2 egunean behin jaten baditugu; 
pastelak, 4 egunean behin; eta itsaskia, 6 egunean behin, 
zenbat egunean behin jango ditugu 3 elikagai horiek egun 
berean?".

METODOLOGIA ETA IKASTEKO ZAILTASUNAK

Unitate didaktiko honetan ikasleentzat guztiz berriak diren 
kontzeptuak daude. Lehenik eta behin, multiplo
kontzeptua, ikasleek jakin beharko dutena, zenbaki baten 
multiploak zein diren eta zenbaki bat beste baten multiplo 
den adierazteko. Hori menderatu ondoren, multiplo 
komunetan txikiena kalkulatzeari ekin ahal izango diote, eta 
eskuz egiteko ariketak edo ariketa esperimentalak egiten 
hasi ahal izango dute.

Zenbaki baten zatitzaileak kalkulatzeko, garrantzitsua da 
zatiketa zehatzaren eta zatiketa osoaren (hondarduna) 
arteko aldeak gogoratzea. Ikasleek zenbaki baten 
zatitzaileak bereizten ikasiko dute, zatitzaile komunetan 
handiena kalkulatzeko. 

Zatigarritasun irizpideak jakitea lagungarria izango zaie 
zenbaki bat lehena edo konposatua den azkar-azkar 
bereizteko.

ANIZTASUNARI ARRETA

Indartzea

 Zenbait zenbakiren multiploak eta zatitzaileak kalkulatzea.

 Zenbait zenbakiren multiplo komunetan txikiena eta 
zatitzaile komunetan handiena kalkulatzea.

 Zenbait zenbakiren arteko batuketak buruz egitea, 
horietako biren arteko batuketak hamarreko edo ehuneko 
osoak direnean.

Sakontzea

 Multiplo komunetan txikienarekin (m. k. t.) eta zatitzaile 
komunetan handienarekin (z. k. h.) lotutako problemak 
ebaztea.

 Aldi berean zenbait zenbakiz zatigarri den zenbakirik 
badagoen aztertzea.

 Gaietakoren bat falta duten batuketak iritzira osatzea.

Proposamen didaktikoa 65

beste 
material material 
batzukbatzuk

• Kalkulu koadernoak, 12. koadernoa

BESTE BALIABIDE BATZUKBESTE BALIABIDE BATZUK

GOMENDATUTAKO IRAKURGAIA

Maíto Panduro

Maíto mutiko ijitoa da. 
Maítoren aita, Panduro, 
kartzelan dago eta 
analfabetoa da.
Gutunen bidez elkarrekin 
komunikatzeko beren kode 
sekretua daukate: txori, 

zaldi, mendi, urmaelen bidez, askatasun 
ametsak adierazten dituzte.

HITZEGIA 

MATERIALEN ZERRENDA

Zenbakiak: zenbaki baten multiploa, zenbaki baten 
zatitzailea, zenbaki lehena, zenbaki konposatua, 
zatigarritasun irizpideak.

Eragiketak: multiplo komunetan txikiena, zatitzaile 
komunetan handiena.

materialak

• Aniztasuna lantzeko materiala, 8.-16. 
eta 114.-115. or.

• Ebaluaziorako materiala, 10.-13. eta
96.-97. or.

• Baliabideen CDa

IRAKASLEARENTZAKO MATERIALA

• CD elkarreragilea, 1. unitatea

• Tarteko eranskinak

IKASLEARENTZAKO MATERIALA

• 1. lan koadernoa, 8.-15. eta 38. or.

MATERIAL OSAGARRIA

• Horma irudiak

• ADErako CDa

IKASGELARAKO MATERIALA

Ikasgelarako programazioak

Unitate bakoitzeko 
helburuen, edukien eta 

ebaluazio irizpideen 
programazioa.

Programazioa, lankidetza 
ikaskuntzaren metodologiari 
eta ebaluazio irizpideei lotuta.

Aniztasuna lantzeko, 
irakurzaletasuna sustatzeko, 

IKTak erabiltzeko eta abarreko 
alderdiak ere barne hartzen dira.



Ustiaketa didaktikoa

Erdietsi nahi diren 
helburuak.

Aniztasunari 
arreta egiteko 

ariketak, 
indartzekoak eta 

sakontzekoak.

Edukiak lantzen 
orientatzeko eta 

laguntzeko 
iradokizun 

metodologikoak.

Lankidetza ikaskuntzaren 
garapena, atalez atal, lankidetza 
teknikak eta egiturak erabiltzeko 

iradokizunekin.

Ikaslearen liburuko 
orrialdeak irudikatzen 
dira, ariketen 
erantzunak emanda.

Oinarrizko gaitasunen 
eta askotariko adimenen 
garapena, adierazleekin,  
eta zenbait ariketa.

Proiektuaren 
materialak.

Zenbaki baten multiploak. 
Multiplo komunetan txikiena

Zenbaki baten multiploak kalkulatzeko, zenbaki hori bider zenbaki 
arruntak egin behar dut: 0, 1, 2, 3...

2 × 0 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4 2 × 5 2 × 6 .....

2ren multiploak 0 2 4 6 8 10 12 .....

Hauek dira 2ren multiploak: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12...

• Zenbaki bat beste baten multiploa dela egiaztatzeko, zatiketa egin behar dut.

 30 : 6    zatidura 5 eta hondarra 0. Zehatza denez, 30 zenbakia 6ren multiploa da.

 33 : 6    zatidura 5 eta hondarra 3. Osoa denez, 33 zenbakia ez da 6ren multiploa.

Bi zenbakiren edo gehiagoren multiplo komunen artean zero ez den zenbaki Bi zenbakiren edo gehiagoren multiplo komunen artean zero ez den zenbaki Bi zenbakiren edo gehiagoren multiplo komunen artean zero ez den zenbaki 
txikienari deritzo multiplo komunetan txikiena (m. k. t.). Adibidez, 4ren Adibidez, 4ren 
eta 6ren m. k. t. kalkulatzeko, urrats hauei jarraitu behar diet:

• Zenbakien lehen multiploak idatziko ditut, eta komunak markatuko.

 4ren multiploak    0, 4, 8, 12,  16, 20, 24,  28, 32, 36 ...

 6ren multiploak    0, 6, 12,  18, 24,  30, 36,  42, 48, 54...

• Multiplo komunen artean, 0 ez den zenbaki txikiena hautatuko dut.

 4ren eta 6ren multiplo komunetan txikiena 12 da.

 m. k. t. (4, 6) = 12

 Idatzi zenbaki bakoitzaren bost multiplo zure koadernoan. 

• 2 • 3 • 5 • 7 • 8 • 9

 Aztertu zerrendako zenbakien artean zein diren 2ren multiploak.

14 36 76 31 110

213

 Zenbaki multzo bakoitzean, bada multzo horri ez dagokion zenbaki bat. 
Aurkitu eta kopiatu zenbaki hori zure koadernoan.

7ren multiploak

21

85

49

154

1

2
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Matematika 6

1. UNITATEA

 ARIKETAK

 Indartzea

• Sailkatu zenbaki hauek 3ren multiplotan, 5en multiplotan 
eta 9ren multiplotan.

 2 4  4 5  7 2  3 6  4 5  1 8  1 0 0  9  8 1  2 1

• Kalkulatu zenbaki hauen multiplo komunetan txikiena.

6 eta 10 8 eta 15 9 eta 12

 Sakontzea

• Edurne lau egunean behin joaten da liburutegira, eta Karla, hiru 
egunean behin. Gaur biak egon badira liburutegian, zenbat 
egun barru joango dira berriz biak?

• Bi autobus lineak geltoki berean dute hasiera. Linea bateko 
autobusak 8 minutuan behin irteten dira, eta bestekoak, 
12 minutuan behin. Linea bakoitzeko lehenbiziko autobusak 
07:00etan irteten badira, zer ordutan irtengo dira berriz aldi 
berean?

 BALIABIDEAK

• http://www2.gobiernodecanarias.org/
educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/
multiplosydivisores/mcm/mcm_p.html

 Web orri horretan multiplo komunetan txikiena 
lantzeko ariketak daude.

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

• Azaldu zenbaki baten multiploak kalkulatzeko 
modua, bai eta zenbaki bat beste zenbaki baten 
multiplo den egiaztatzeko modua ere.

• Ikasleei azaltzea zenbaki baten lehenbiziko multiploak 
zenbaki horren biderkatze taulakoak direla. Zenbaki 
batek infinitu multiplo dituela azpimarratzea.

• Azaldu zero zenbakia dela zenbaki ororen 
lehenbiziko multiploa.

• Aipatu bereizgarritasun hau: zenbaki guztiak 1en 
multiploak dira. Horrez gain, zenbaki oro da 
zenbakiaren beraren multiploa.

• Gero, azaldu multiplo komunetan txikiena
kontzeptua: zenbaki jakin batzuek duten 
multiploetan txikiena, zero kenduta. 
Erakutsi zenbait adibide arbelean.

• Egin taldekako lehiaketa, zenbaki pareen multiplo 
komunetan txikiena kalkulatzeko.

HELBURUAK

• Zenbaki baten multiplo kontzeptua ulertzea.

• Bi zenbakiren edo gehiagoren multiplo komunetan 
txikiena kalkulatzea.

LANKIDETZAN IKASTEA 

Erabili IRAKURGAI ELKARBANATUA  egitura 
lehenbiziko bi ataletarako.

Ariketak. Erabili ARKATZAK ERDIRA  egitura orri 
bikoitzeko hamahiru ariketak egiteko. Ariketa horiek 
zenbait atal badituzte, ikasleak txandakatu egingo dira. 
Zuzenketa taldean egin daiteke, egitura hau erabiliz: 

ZENBAKI BERDINAK ELKARREKIN .

 Kopiatu ereduaren multiplo diren irudiak zure 
koadernoan.

 Kalkulatu 4ren eta 5en multiploak, 60 baino 
txikiagoak direnak. Ondoren, erantzun galderei.

• Zein dira multiplo komunak? 

• Zein da multiplo komunetan txikiena?

4

5

 Jar al ditzakegu 72 arrautza dozena erdi arrautzako ontzitan?
Nola kalkula dezakegu?

 Bi atletak 18 segundo eta 20 segundo behar dituzte, hurrenez hurren, 
zirkuitu bati bira oso bat emateko. Une berean abiatu direla jakinik, 
zenbat segundo igaroko dira elkarren ondotik pasatzen diren arte?

11

12

 Kalkulatu buruz eragiketa hauen emaitzak.

102 × 30 • 410 × 50 • 431 × 200

201 × 400 • 610 × 600 • 501 × 700

Buruzko kalkuluaBuruzko kalkuluaBuruzko kalkuluaBuruzko kalkulua

 Kalkulatu zenbaki pare bakoitzaren m. k. t.

3 eta 4 • 3 eta 5 • 4 eta 6

5 eta 10 • 3 eta 9 • 2 eta 10

 Adierazi esaldi zuzenak ala okerrak diren, zure 
koadernoan, eta zuzendu okerrak.

12ren eta 18ren multiplo komunetan txikiena 36 da.

5en eta 7ren multiplo komunetan txikiena 25 da.

2ren eta 6ren multiplo komunetan txikiena 12 da.

 Aztertu zerrendako zenbakietatik zein diren 3ren eta 
5en multiplo komunak. 

30 165 95 150 36

 Kalkulatu zenbaki multzo bakoitzaren multiplo 
komunetan txikiena.

• 4, 6 eta 9 • 6, 8 eta 12 • 5, 9 eta 15

 24 zenbakia 6ren multiploa da, eta 120 zenbakia, 
24rena. Baiezta al dezakegu 120 ere 6ren multiploa 
dela? Zergatik?

6

10

1. UNITATEA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

 Ea multiplo komunetan txikiena kalkulatzen duen, 
eguneroko bizitzako problemak ebazteko.

• Jone 4 egunean behin joaten da liburutegira, eta Aingeru, 
berriz, 6 egunean behin. Liburutegia egunero irekitzen 
dute, jaiegunak barne. Gaur biak joan badira, zenbat 
egun barru joango dira berriz biak?

  Ea bere inguruko problemak ebazten dituen, neurriak 
tarteko direla, multiplo komunetan txikiena erabiliz.

• Anek kubo urdinak eta kubo gorriak ditu. Urdinek 
55 mm-ko ertza dute, eta gorriek, 45 mm-koa. Kubo 
gorriak zutabe batean eta urdinak beste zutabe batean 
pilatuta, altuera bereko zutabeak egin nahi ditu. Kolore 
bakoitzeko zenbat kubo beharko ditu, gutxienez?
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ERANTZUNAK

1  2  2  2, 4, 6, 8, 10

3  3, 6, 9, 12, 15

5  5, 10, 15, 20, 25

7  7, 14, 21, 28, 35

 14, 36, 76, 110, 50, 62

 4ren multiploak: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 

5en multiploak: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55

Multiplo komunak: 20, 40

Multiplo komunetan txikiena: (4, 5) = 20

6  12  12 15 12

10 9 10

7  Z, O (35), Z (6) Z, O (35), Z (6)

9  36  36 24 45

10  Bai, 2ren eta 3ren zatigarratasun irizpideak aplika  Bai, 2ren eta 3ren zatigarratasun irizpideak aplika 
ditzakegulako (azken zifra bikoitia da, eta zifren arteko 
batuketa eginez gero, 3ren multiplo bat lortzen da).

11  Bai. 72ren zatitzaileak lortuz kalkula dezakegu. Bai. 72ren zatitzaileak lortuz kalkula dezakegu.

12  Multiplo komunetan txikiena: (18, 20) = 180 Multiplo komunetan txikiena: (18, 20) = 180

180 segundo igaroko dira.

13  3.060 20.500 86.200 3.060 20.500 86.200

80.400 366.000 350.700

 LAN KOADERNOAK LAN KOADERNOAK
• 1. lan koadernoa, 8.-9. or.

 ANIZTASUNA LANTZEKO MATERIALA ANIZTASUNA LANTZEKO MATERIALA
• I fitxak, 8.-9. or.

 CD ELKARRERAGILEA CD ELKARRERAGILEA
• 1. unitatea, 1. jarduera

PROIEKTUKO MATERIALAK

Zatitzaile komunetan handiena

Bi zenbakiren edo gehiagoren zatitzaile komunen artean handienari deritzo Bi zenbakiren edo gehiagoren zatitzaile komunen artean handienari deritzo Bi zenbakiren edo gehiagoren zatitzaile komunen artean handienari deritzo 
zatitzaile komunetan handiena (z. k. h.). Esaterako, 12ren eta 18ren 
m. k. t. kalkulatzeko, urrats hauei jarraitu behar diet.

• Zenbakien zatitzaileak idazten ditut, eta komunak direnak markatzen.

12ren zatitzaileak    1, 2,2, 3,3,  4, 6  eta 12

18ren zatitzaileak    1, 2,2, 3,3, 6,6,  9 eta 18

• Zatitzaile komunen artean handiena hautatzen dut.

12ren eta 18ren zatitzaile komunetan handiena 6 da.

z. k. h. (12, 18) = 6

 Kalkulatu 24ren eta 36ren zatitzaileak, eta erantzun 
galderei.

• Zer zenbaki dira zatitzaile komunak?

• Zer zenbaki da zatitzaile komunetan handiena?

 Zehaztu zer zenbaki den zenbaki pare bakoitzaren 
zatitzaile komunetan handiena.

• 5 eta 6 • 12 eta 20 • 40 eta 18

• 10 eta 15 • 28 eta 32 • 33 eta 55

 Kopiatu zenbaki multzoak koadernoan, eta adierazi zer 
zenbaki diren adierazitakoen zatitzaile komunak.

 14ren eta 21en zatitzaileak 15enak eta 35enak

1
2
7
14
21

1
3
5
7
15

28renak eta 42renak

1

2

3

 Erantzun galderei.

• 35 zenbakiaren zatitzailea al da 5? 

• Zer zenbaki da 5en eta 35en z. k. h.?

• Zer zenbaki da 5en eta 35en m. k. t.?

• Zenbaki bat beste baten multiploa bada, zer zenbaki 
da bien zatitzaile komunetan handiena? Eta multiplo 
komunetan txikiena?

 Kalkulatu 9ren, 18ren eta 36ren zatitzaileak, eta 
erantzun galderei.

• Zer zenbaki dira zatitzaile komunak?

• Zer zenbaki da zatitzaile komunetan handiena?

 Lotu ezkerreko zutabeko adierazpen bakoitza 
eskuineko zutabean dagokion balioarekin.

z. k. h. (2, 4, 6)

z. k. h. (12, 6, 18)

z. k. h. (20, 5, 25)

z. k. h. (21, 14, 7)
    

 Kopiatu esaldi zuzenak eta zuzendu okerrak zure 
koadernoan.

• 2 da 12ren eta 6ren zatitzaile komunetan handiena.

• 1 da 3ren, 7ren eta 11ren zatitzaile komunetan handiena.

• 15 zenbakia 60ren eta 75en zatitzaile komuna da.

4

5

6

7
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Matematika 6

1. UNITATEA

• Kalkulatu zenbaki pare hauen zatitzaile komunetan handiena.

 12 eta 18 35 eta 40 24 eta 30

• Kalkulatu zenbaki lehenen pare hauen z. k. h. eta m. k. t. 
Gero, erantzun galderei.

 3 eta 5  7 eta 11

 Zein da bi zenbaki lehenen z. k. h.? Eta m. k. t.?

 Sakontzea

• Ebanista batek 8 dm luze eta 12 dm zabal den zur xafla bat 
ahalik tamaina handieneko karratutan zatitu nahi du. 
Zenbateko luzera izan beharko du karratu bakoitzaren 
aldeak? Zenbat karratu lortuko dira zur xafla horretatik?

• z. k. h. 10 duten bi zenbaki idaztea.

 BALIABIDEAK

• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_
san_tesifon/recursos/curso6/ matematicas/
matematicas_hp/divisores/index.html 

• http://www2.gobiernodecanarias.org/
educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/
multiplosydivisores/mcd/mcd_p.html

Zatitzaile komunetan handiena lantzeko web orriak.

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

• Hasteko, gogoratu zenbaki baten zatitzaileak nola 
kalkulatzen diren, zenbait adibideren bidez.

• Animatu ikasleak bi zenbakien zatitzaile komunetan 
handiena zer den azaltzera.

• Azaldu zenbaki batzuen z. k. h. kalkulatzeko 
modua, haien zatitzaileak jakinda.

• Egin zenbait zenbakiren z. k. h. lortzeko adibideak, 
arbelean, ikasleek hori trebetasunez kalkulatzeko 
mekanika eskura dezaten.

• Azaldu z. k. h. oro adierazitako zenbakien 
zatitzailea dela.

• Proposatu taldekako lehiaketa bat egiteko, zenbait 
zenbaki pareren zatitzaile komunetan handiena 
kalkulatzen jarduteko.

HELBURUAK

• Bi zenbakiren edo gehiagoren zatitzaile 
komunetan handiena (z. k. h.) kalkulatzea.

LANKIDETZAN IKASTEA 

Irakasleak sarrerako atala azalduko du, egitura hau 
erabiliz: HIRU MINUTUKO ETENA .

Ariketak. 1.etik 10.era bitarteko ariketak ebazteko, 
erabili BINAKA egitura. 9.etik 13.ra bitarteko 
ariketak egiteko, bikoteak aldatuko ditugu. Zuzenketak 
egiteko, ZENBAKIA egitura erabil daiteke.

 Zenbaki hauen artean, hautatu hiru, zatitzaile komunetako bat 20 dutenak. 
Ondoren, kalkulatu hiru zenbaki horien zatitzaile komunetan handiena. 

150   180   270   530   360   950   840   770

8

 Kattalinek bi zinta ditu, hurrenez hurren, 24 cm eta 18 cm luze 
direnak. Ahalik luzera handieneko zati berdinetan moztu nahi ditu, 
zatirik sobera utzi gabe. Zer egin behar du? Hautatu erantzun zuzena.

• 24ren eta 18ren zatitzaile komunak kalkulatu behar ditu, eta ondoren, 
haien artean handiena hautatu.

• 24ren eta 18ren multiplo komunak kalkulatu behar ditu, eta ondoren, 
haien artean txikiena hautatu.

 Edurnek 156 cm luze eta 76 cm zabal den ohol bat du, eta luzera eta 
zabalera bereko ahalik zati handienetan moztu nahi du, zatirik sobera 
utzi gabe. Erantzun galderei.

• Zer neurritakoa izango da zati bakoitza? 

• Zenbat zati lortuko ditu guztira? 

 Danelek zenbait lore sorta egin nahi ditu 24 arrosa gorri, 16 arrosa 
zuri eta 32 arrosa hori erabilita.

Hiru motatako arrosak dituzten zenbat sorta berdin egin ditzake?

bakoitzean?

 Eskulangile batek 24 cm luze eta 16 cm zabal diren puzzleak egin 
nahi ditu. Luzera eta zabalera bereko ahalik pieza handienak egin 
nahi ditu, eta ez du nahi ezer sobera geratzerik. Ez du oso argi zer 
neurritako piezak egin behar dituen. Lagundu iezaiozu problema 

9

10

11

 Kalkulatu buruz eragiketa hauen emaitzak.

270 : 30 • 350 : 50 • 630 : 70

3.500 : 500 • 7.200 : 300 • 9.600 : 600 

GogoratuGogoratuGogoratuGogoratuGogoratuGogoratuGogoratuGogoratuGogoratuGogoratuBuruzko kalkuluaBuruzko kalkuluaBuruzko kalkuluaBuruzko kalkulua
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Matematika 6

1. UNITATEA

 OINARRIZKO GAITASUNAK 

 Ea zatitzaile komunetan handiena kalkulatzen duen, 
eguneroko bizitzako problemak ebazteko

• 90 koaderno eta 72 arkatz banatu nahi dira ahalik haur 
gehienen artean, denen kopuru berak jasota. Zenbat 
haurren artean banatu daitezke, ezer soberan geratu 
gabe?

 Ea bere inguruko problemak ebazten dituen, neurriak 
tarteko direla, zatitzaile komunetan handiena erabiliz.

• Koldok hesi batez itxi nahi du 52 m luze eta 40 m zabal 
den lursail laukizuzen bat, hesolak bata bestetik distantzia 
berera jarrita. Baldintza hori beteta, zein izan daiteke 
hesolen arteko distantziarik handiena? Zenbat jarri 
beharko ditu? Egin marrazki bat, lagungarri bazaizu.

 LAN KOADERNOAK LAN KOADERNOAK
• 1. lan koadernoa, 12. or.

 ANIZTASUNA LANTZEKO MATERIALA ANIZTASUNA LANTZEKO MATERIALA
• I fitxa, 12. or.

 CD ELKARRERAGILEA CD ELKARRERAGILEA
• 1. unitatea, 1. jarduera

PROIEKTUKO MATERIALAK

ERANTZUNAK

1  24  24  1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

 36  1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 36

 Zatitzaile komunak: 1, 2, 3, 4, 6 eta 12

 z. k. h.: (24, 36) = 12

2  1 4 2 1 4 2

 5 4 11

4  Bai. Bai.

 5 da.

 35 da.

 Zenbaki txikiena. Zenbaki handiena.

5  9  9  1, 3, 9

 18  1, 2, 3, 6, 9, 18

 36  1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

 Zatitzaile komunak: 1, 3 eta 9

 z. k. h. (9, 18, 36) = 9

7  O (6 da), Z, Z O (6 da), Z, Z

8  z. k. h. (180, 360, 840) = 60 z. k. h. (180, 360, 840) = 60

10  4 zentimetro luze izango da. 2.964 zati lortuko ditu. 4 zentimetro luze izango da. 2.964 zati lortuko ditu.

11  96 lore sorta egin ahal izango ditu, bakoitza 8 arrosakoa. 96 lore sorta egin ahal izango ditu, bakoitza 8 arrosakoa.

12  16ren eta 24ren zatitzaile komunetan handiena 8 denez,  16ren eta 24ren zatitzaile komunetan handiena 8 denez, 

13  9 7 9

 7 24 16

komunetan txikiena kalkulatzeko.

Matematika 6

1. UNITATEA

72

 ANIZTASUNA LANTZEKO MATERIALA

12  16ren eta 24ren zatitzaile komunetan handiena 8 denez,  16ren eta 24ren zatitzaile komunetan handiena 8 denez, 
pieza bakoitza 8 x 8 cm-koa izan behar du. 

13  9 7 9 9 7 9

Eta gainera…

  Edukiak barneratzea 
errazteko baliabideak eta 
teknologiak.
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Irakaslearentzako eta  
ikasgelarako materiala II

Aniztasuna lantzeko materiala
Fotokopiatzeko materiala, ikaslearen liburuko programazioari 
doitzen zaizkion gaikako multzoetan banatuta.

Eduki zailenak 
indartzeko fitxak.
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Ikaslea: Ikasturtea: Data: 

1

Zenbaki lehenetan deskonposatzea

Erreparatu biderkagai lehenen arteko biderketei. Zer zenbakirena da 
deskonposizio bakoitza?

•	  = 3 · 5 •  = 2 · 5 · 7 •  = 2 · 3 · 3 · 5

•	  = 2 · 13 •  = 5 · 5 · 5 •  = 2 · 2 · 3 · 3 · 3

•	  = 7 · 19 •  = 3 · 3 · 11 •  = 2 · 2 · 2 · 3 · 3 · 3

Egiaztatu deskonposizio bakoitza oker eginda dagoela, eta idatzi behar 
bezala.

•	20 = 2 · 5  

•	18 = 2 · 9  

•	36 = 6 · 6  

•	4 = 2 + 2  

Deskonposatu zenbaki bakoitza zenbaki lehenen arteko biderketatan.

•	96 =  • 375 = 

1

2

3

Zenbaki bat biderkagai lehenetan deskonposatzea

Zenbaki konposatu bat zenbaki lehenen arteko biderketa gisa idazteko, zatitzaile lehenetan txikienaz 
zatituko dut zenbakia, bai eta lortutako zatiduretako bakoitza ere, harik eta zatiduran 1 lortu arte.

8 4 2
0 4 4 2 2

0 0 2 2 1 3
0 7 7

0 1
  

  84 = 2 · 2 · 3 · 7
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  Zenbait eduki sakontzeko 
materiala. 

Problemak 
ulertzea
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Ikaslea: Ikasturtea: Data: 

Problemak marrazkien bidez eskematizatzea

1

Inguratu problemaren enuntziatuarekin bat datorren eskema.

•	Herri lasterketa batean, hainbat hornidura postu jarri dituzte:
6 km-an behin, gazteentzat, eta 4 km-an behin, haurrentzat. 
Zenbat kilometroan behin egokituko dira bi postuak?

6 km 4 km

6 km

4 km

•	Idatzi beste marrazkiarekin bat etor daitekeen enuntziatu bat.

Inguratu problemako datuekin bat datorren marrazkia.

•	Terraza batean lauzak jarri nahi dituzte, ahalik eta lauza karratu handienak 
erabiliz. Terraza 12 m luze eta 8 m zabal bada, zenbat luze izan behar du 
lauza bakoitzak?

•	Azaldu zergatik baztertu duzun beste marrazkia.

Adierazi problema marrazki eskematiko baten bidez, baina hura ebatzi 
gabe.

•	Luken bere etxetik 800 metrora dagoen ikastetxera joaten da. Gaur ere 
harantz abiatu da goizean, baina bide erdian ohartu da etxean utzi duela 
ahaztuta kalkulagailua. Hortaz, etxera itzuli behar izan du haren bila. 
Gero, ikastetxerainoko bidea egin du. Zenbat metro egin ditu guztira?

1

2

3
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Problemak ulertzea, problemak 
 ebazteko eta eragiketak egiteko 

gaitasuna hobetzeko fitxak.

Zenbaki sistema hamartarra

Ikaslea: Ikasturtea: Data: 
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Margotu unitate ordenen arteko baliokidetasun zuzena.

1 MM = 1.000 U 1 HMM = 10 MM 1 EMM = 100.000 U

Idatzi zer balio duen 2 zifrak zenbaki hauetako bakoitzean.

•	720.519.801   • 361.028.195  

•	6.543.210   •	294.306.793  

Idatzi zenbakiak zifraz.

•	Hiru milioi bostehun eta zazpi mila eta hemeretzi  

•	Zortziehun eta hogei milioi hamalau mila eta berrogeita hamar  

•	Hirurogeita bat milioi hirurehun mila ehun eta hirurogeita hamasei  

Erakusketa batean, sei fosil jarri dituzte ikusgai. Ordenatu, urte gehien 
dituenetik gutxien dituenera.

 >  >  >  >  > 

Adierazi zenbakiak zenbakizko zuzenean.

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500

Hurbildu prezioak milakoetara.

1.624 €   3.098 €   

5.420 €   7.805 €   

1

2

3

4

5

6

94.582.000 urte

465.863.914 urte

232.250.000 urte

420

1.250

150

1.090

75
801

545.368.000 urte

94.580.755 urte 232.750.000 urte
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Adimena aktibatzeko fitxak, 
 gaitasunak garatzeko eta 

pentsaera estrategiak hobetzeko.

Ikaslea: Ikasturtea: Data: 
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Jarraitu argibideei eta markatu altxorra lortzeko egin beharreko bidea.

Jaitsi itsasontzitik txalupa batera, eta joan txalupan Airearen uharterantz. 

Jarraitu uhartearen ipar-mendebaldeko ertzetik lehenbizi, eta ekialdeko 

ertzetik ondoren, Burezurraren porturaino. Lehorreratu portuan eta hartu 

biderik bihurgunetsuena. Egin hiru zentimetro ekialderantz, hiru 

iparralderantz eta bi mendebalderantz. Zeharkatu zubia eta jo ipar-

mendebalderantz. Iturrira heltzean, egin lau zentimetro eskuinera, jaitsi 

sei zentimetro hegoaldera, eta gero, egin beste zentimetro bat ezkerrera. 

Markatu puntu hori: bertan aurkituko duzu altxorra. 

Koralezko uhartea

Burezurraren 
portua

Airearen uhartea

Deskribatu itsasontzira itzultzeko egin beharreko bidea.

 

 

 

 

1

2

Orientazio espaziala
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Amaiaren ontzia

Ikaslea: Ikasturtea: Data: 
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Autoz joatea erabaki duzue. Aitaren kalkuluen arabera, egin beharreko 
550 km-en % 60 egin duzue, eta geldialdi bat egitea erabaki du, atseden 
hartzeko.

• Aitak adierazitako kantitatearen ehunekoa buruz eta ahalik azkarren 
kalkulatu nahiko bazenu, jarraian adierazitako bi aukera hauetatik zein 
egingo zenuke?

  Ibilbidearen guztizko kilometro kopurua bider 60 egingo nuke, eta 
ondoren, emaitza 100ez zatituko.

 Guztizko kilometro kopurua 10ez zatitu eta emaitza bider 6 egingo nuke. 

• Kalkulatu zenbat kilometro falta zaizkizuen zuen helburura iristeko.

 

Autoko ordenagailuak adierazten duenez, 8 L erregai  erretzen ari zarete 
egiten dituzuen 100 km-ko. Amak joaneko bidaian zenbat gastatuko 
dituzuen jakin nahi du, gastuak kalkulatu ahal izateko. 

• Jakinik kontsumitutako erregai kantitatea eta egindako distantzia 
magnitude zuzenki proportzionalak direla, erabiliko al zenuke unitatera 
laburtzeko metodoa joaneko bidaian zenbat litro erregai kontsumituko 
dituzuen jakiteko? Arrazoitu zure erantzuna.

 

• Amak gastuen zerrendan idatzi nahi du zenbat gastatuko duzuen 
erregaitan, joan-etorria egiteko zenbat litro erregai behar dituzuen eta 
litroak zer prezio duen kontuan hartuta. Kalkulatu buruz zenbat litro 
beharko dituzuen, eta adierazi nola sentitzen zaren horrelako egoeretan.

1

2

Amaren lagun batek belaontzi bat dauka Arcachongo badian portura-
tuta. Urtero gonbidatzen gaitu egun batzuez berarekin nabiga deza-
gun. Aurten, Aste Santuko oporraldia han egingo dugula erabaki 
dugu.
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1

Aldizkaria ezagutzera emateko, gozokiak banatuko dituzue, 
argitaletxearen logoarekin. Osabak laguntza eskatu dizu, 
eta egoera hau planteatu dizu.

• Zenbat gozoki jarri beharko dituzu poltsa bakoitzean, 2 ala 3? Arrazoitu zure 
erantzuna, zatigarritasun irizpideak aipatuz.

    

• Beste aukera zuzena izan zedin, zenbat gozoki izan behar zenituzkete?

    

Ikusi duzunez, lasterketaren antolatzaileek zuku botilak eta barra 
energetikoak banatu nahi dituzte, poltsatan, txirrindularien artean. 
Guztira, 32 zuku botila eta 24 barra energetiko dauzkate, eta poltsa 
guztietan botila eta barra kopuru bera jarri nahi dute, alerik sobera 
utzi gabe.

• Lagundu kalkulatzen zenbat poltsa osa ditzaketen, eta azaldu nola 
kalkulatu duzun.

 

Osabak aurrez jakinarazi zizun zatiketa andana egin beharko zenuela, eta 
horregatik, zatigarritasun irizpideen eskema bat egitea erabaki zenuen, 
kalkuluak bizkor-bizkor egiteko. Osatu.

Zatigarria Irizpidea

2z

3z

5ez

9z

10ez

Behin proba amaitutakoan, hartu kalkulagailua eta egiaztatu behar 
bezala egin dituzula 3. ariketako kalkuluak. 

3

4

5

6

Guztira, 363 gozoki dauzkagu, eta 121 haurrek hartuko dute parte 

lasterketan. Prestatu haurrentzako 2 edo 3 gozokiko poltsa bana, kontuan 

hartuta poltsa guztietan gozoki kopuru bera jarri behar duzula eta ez duela 

gozokirik sobera geratu behar. 
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Olaiak eta Garazik zaku lasterketa batean parte hartu dute. Lasterketan 
zehar, Garazik bost jauzitik behin atseden hartu du, eta Olaiak, hiru 
jauzitik behin. 

•	Zer jauzitan egingo dute atseden biek batera?

 

•	Nola kalkulatu duzu?

 

•	Lasterketan zehar hiru bider hartu dute atseden elkarrekin. 
Zenbat jauzi eman dituzte proba amaitzeko?

 

4

1 Multiploak eta zatitzaileak

Idatzi hiruna multiplo.

•	3   • 7   • 2   

•	6   • 12   • 9  

•	15   • 16   • 22  

1

Ezabatu multzo bakoitzean lekuz kanpo dagoen zenbakia.

2ren multiploak

22       30

34       86       25

48          60

5en multiploak

15       20

35       72       40

90       115

8ren multiploak

32       56

62       96       88

144       128

2

Kalkulatu zenbaki pare bakoitzaren multiplo komunetan txikiena.

•	6 eta 8 • 5 eta 9

6ren multiploak   5en multiploak  

8ren multiploak   9ren multiploak  

m. k. t. (6, 8) =  m. k. t. (5, 9) = 

3
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AProblemak

Hogeita bost ikasleko talde batek zinta biribilki bat erosi du plastikako 
lanak apaintzeko. Zinta 27 m eta 6 dm luze da, eta ikasle bakoitzak 
85 cm behar ditu.

•	Zenbat zentimetro zinta faltako zaizkie edo geratuko dira sobera, ikasle 
guztiek nork bere lana apaindu behar dutela kontuan hartuta?

 

Fidelen herrian lasterketa solidario bat egiten da, urtero. Lasterketa 

18 km eta 328 m luze da. Parte hartzaile bakoitzak 5,60 € ordaintzen du, 

eta bidearen 3
4

 egiten dutenek, elastiko bat jasotzen dute opari.

•	Zenbat metro egin behar dira elastiko bat jasotzeko?

 

•	Izena emandako 2.520 pertsonen % 35ak ez du elastikorik lortu. 
Zenbat lasterkarik jasoko dute elastikoa?

 

Bi txirrindularik bi herriren arteko distantzia erreala jakin nahi dute, 
elkarrekin entrenatzera abiatu aurretik. Bi herrien arteko distantzia 
7,5 cm-koa da  1:525.000 eskalan marraztutako mapa batean. Zenbat 
kilometro egingo dituzte bi herrien artean joan etorria egiten badute?

 

•	Txirrindularietako bati gurpil bat zulatu zaio itzulerako bidearen 2
3

ak 

egindakoan. Zenbat metro egin dituzte txirrindulariek bati gurpila zulatu 

zaion arte?

 

23

24

25

GOROLDIGAIN

IRATZETA

14/06/13   12:20

•	Zenbat metro egin behar dira elastiko bat jasotzeko?

•	Izena emandako 2.520 pertsonen % 35ak ez du elastikorik lortu. 
Zenbat lasterkarik jasoko dute elastikoa?

Bi txirrindularik bi herriren arteko distantzia erreala jakin nahi dute, 
elkarrekin entrenatzera abiatu aurretik. Bi herrien arteko distantzia 
7,5 cm-koa da  1:525.000 eskalan marraztutako mapa batean. Zenbat 
kilometro egingo dituzte bi herrien artean joan etorria egiten badute?

•	Txirrindularietako bati gurpil bat zulatu zaio itzulerako bidearen 

egindakoan. Zenbat metro egin dituzte txirrindulariek bati gurpila zulatu 

zaion arte

25

Ikaslea: Ikasturtea: Data: 

84

ED
UK

IE
N 

eb
al

ua
zi

oa
k

DI
AG

NO
ST

IK
OR

AK
O 

eb
al

ua
zi

oa
k

OG
 e

ba
lu

az
io

a 
- 

Hi
ru

hi
le

ko
a

OG
 e

ba
lu

az
io

a 
- 

Un
ita

te
a

Eb
al

ua
zi

or
ak

o 
SA

RE
TA

K

84 © IBAIZABAL / FOTOKOPIATZEKO MATERIAL BAIMENDUA

Matematikako testaA

Zenbaki hauetako bat 14ren eta 21en m. k. t. da. Zein?

 84  28  42  66

Zenbaki hauetako bat lehena da. Zein?

 126  89  48  250

Zein da 35en eta 56ren z. k. h.?

 5  14  28  7

Adierazi zein den 332,7tik hurbilen dagoen zenbakia.

 321,2  327,2  332,07  332,68

Markatu eta zuzendu adierazpen okerrak.

 12 × 12 × 12 × 21 = 124  73 = 21

 

 182 = 162  209 × 209 × 209 = 2093

 

Adierazi zein den 23 × 102 eragiketaren emaitza.

 80  800  108  18

Zer bi zenbakiren artean dago 48ren erro karratua?

 6 eta 7  7 eta 8  8 eta 9  5 eta 6

Ezabatu adierazpen okerra.

 ��100 = 10  ��131 = 11  ��81 = 9  ��144 = 12

1

2

3

4

5

6

7

8
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1 Bizikletaren eguna

Osabak helmuga lerroaren argazki bat egingo du, aldizkariaren azalean 
jartzeko. Kategoria bakoitzeko txirrindulari bat atera nahi du (heldu bat, 
gazte bat eta haur bat), guztiak helmuga lerroa aldi berean gainditzen. 
Bere helburua lortzeko, antolatzaileen batzordeak emandako informazioa 
baliatuko du.

Heldu batek 3 minutu behar ditu, batez beste, itzuli bat egiteko; gazte 
batek, 5 minutu, eta haur batek, 10 min. 

• Lagundu osabari kalkulatzen zer ordutan gaindituko duten helmuga aldi 
berean hiru kategorietako txirrindulari banak, prest egon eta argazkia 
ateratzeko aukera ez galtzeko. 

 

• Markatu X batez zer prozedurari jarraitu diozun problema ebatzi eta 
emaitza kalkulatzeko.

 3ren, 5en eta 10en zatitzaile komunak kalkulatu ditut, eta z.k.h. hautatu.

 3ren, 5en eta 10en zatitzaile komunak kalkulatu ditut, eta m.k.t. hautatu. 

Guztiek ez dute amaituko lasterketa ezarritako denboran. Irakurri 
emozioak eta egin adierazitakoa. 

euforia  bozkarioa  harrotasuna  haserrea  itxaropena

lotsa   poza   tristura   amorrua

• Margotu berdez lasterketa amaitu dutenek sentitu izan ditzaketen 
emozioak, eta gorriz amaitu ez dutenek sentitu izan ditzaketenak.

1

2

Aurten, Bizikletaren Eguna antolatzekoak zarete herrian, eta herriko 
aldizkariak zehaztasun guztiak emanez argitaratu nahi du albistea.  
Zu osabarekin joango zara. Osaba aldizkariko argazkilaria da, eta 
erreportajea egin dezan eskatu diote. Lasterketa 11:00etan hasiko da, 
eta beraz, lehenago iritsi beharko duzue.

HELMUGA
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Ebaluaziorako materiala
Fotokopiatzeko materiala, hasierako, unitateko, hiruhileko eta amaierako 
ebaluazioekin. 

Edukien ebaluazioak

Oinarrizko gaitasunen ebaluazioak

  Diagnostikorako lau 
ebaluazio ditu: hasierako 
bat, aurreko ikasturteko 
edukiei buruzkoa; eta beste 
hiru, bat hiruhileko 
bakoitzaren amaierarako.

Material hori guztia ebaluazio irizpideak eta zereginen adierazleak proposatutako ariketekin 
 lotzeko taulek osatzen dute, eta horrez gain, ebaluaziorako saretak ere txertatzen dira, edukien 
eta ikasleek lortutako oinarrizko gaitasunen kontrola egiteko. Sareta horiek Baliabideen CDan 
 daude.

Oinarrizko gaitasunen 
ebaluazioak, 
bat unitateko.

  Oinarrizko gaitasunen 
hiruhilekoko ebaluazioak, 
jakiteko ikasle bakoitza 
zenbat garatu den 
hiruhilekoa amaitutakoan.

  Unitate bakoitzeko 
edukien bi ebaluazio, 
maila desberdinetakoak
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Oinarrizko gaitasunen 

Ikaslea: Ikasturtea: Data: 

128

ED
UK

IE
N 

eb
al

ua
zi

oa
k

DI
AG

NO
ST

IK
OR

AK
O 

eb
al

ua
zi

oa
k

OG
 e

ba
lu

az
io

a 
- 

Hi
ru

hi
le

ko
a

OG
 e

ba
lu

az
io

a 
- 

Un
ita

te
a

Eb
al

ua
zi

or
ak

o 
SA

RE
TA

K

1H

© IBAIZABAL / FOTOKOPIATZEKO MATERIAL BAIMENDUA

Etxetresna zaharrak eta berriak

Erosketa egin berriak ospatze aldera, etxera iritsitakoan fruta koktel bat 
egingo duzula erabaki duzu. Errezeta eskura, ez duzu osagaiak neurtu eta 
nahastu besterik.

• Sukaldean 25 cL, 50 cL eta 100 cL-ko ontziak dituzue, neurketak egiteko. 
Osagai guztiak neurtzeko balioko dizun bat aukeratu nahi duzu, eta ontzia 
ahalik gehien betetzea, aldi oro. Zein aukeratuko duzu?

 

• Zenbat bider bete beharko duzu ontzi hori osagai bakoitzeko jarri 
beharreko kantitatea osatzeko?

– Laranja zukua  

– Mertxika zukua  

– Marrubi zukua  

• Kalkulatu buruz zenbat koktel prestatu duzun.

 

• Hiru senideok elkarrekin edango duzue koktela, amaren esanei jaramon 
eginez, basokada bana baino ez. Kontuan hartuta edalontzi bakoitzaren 
edukiera 20,5 cL-koa dela, geratuko al da koktelik sobera? Zenbat?

 

7

FRUTA KOKTELA
200 cL laranja zuku

50 cL mertxika zuku

100 cL marrubi zuku

120-142_102892E_CB_Trimestre.indd   128 14/06/13   12:18
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1
B

Osatu berdintzak falta diren zenbakiak idatziz.

•	25 + 125 +  = 225 •	  + 16 + 18 = 116

•	235 +  + 155 = 455 •	415 +  + 85 = 590

9

Osasun etxe batek materialez betetako bi pakete jaso ditu. Paketeetako 
bat 194 kg-koa da, eta bestea, 88 kg-koa. Masa bereko ahalik poltsa 
handienetan jarri nahi dute material hori guztia. Kalkulatu zenbat kilo 
material jarri behar dituzten poltsa bakoitzean.

 

8

Idatzi bost zenbaki lehen eta bost zenbaki konposatu. 
Zertan bereizten dira?

5

Kalkulatu multzo bakoitzeko zenbakien zatitzaile komunetan handiena. 

•	32, 16 eta 48 • 80, 120 eta 60

z. k. h. (32, 16, 48) =  z. k. h. (80, 120, 60) = 

6

Erreparatu zenbakiei eta osatu baieztapenak.

9080

234140

7

•	  zenbakiak 2z eta 3z zatigarriak dira.

•	  zenbakiak 5ez eta 10ez zatigarriak dira.

•	  zenbakia 3z, 5ez eta 9z zatigarria da.

194 kg
88 kg

004-057_102892E_EContenidos.indd   13 14/06/13   12:29
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Irakaslearentzako eta  
ikasgelarako materiala III

Baliabideen CDa

Tutorialak, Word, Paint, Power Point 
eta beste zenbait programa erabili 

eta IKTak ikasgelan lantzeko. 

Fotokopiatzeko baliabide guztiak, 
PDF formatuan, nahieran landu 

ditzazun.

Proiektuko horma 
irudi guztiak, ADEan 

proiektatzeko.

Hiru lan koadernoen 
erantzunak.

Ikaslearen liburu digitalak, 
ADEan proiektatzeko, orrialde 

bakoitzeko audioen 
estekekin. 

Proposamen didaktiko 
digitala, PDF formatuan, 

ordenagailurako zein 
tableterako.

Ikasgelarako programazioak.

Baliabideen CDa 
irakaslearentzat. 

Proposamen didaktiko 
 PDF formatuan, 

ordenagailurako zein 
tableterako.

Ikasgelarako programazioak.

Baliabideen CDa 
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Matematika

BALIABIDEEN CDa
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Horma irudiak
 Zenbakiak

 Neurriak

 Irudi lauak

 Irudi lauen azalera

 Gorputz geometrikoak

 Estatistika eta probabilitatea

ADErako CDa

Estatistika eta probabilitatea
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Matematika - Lehen Hezkuntzako 3. zikloa

G R U P O  E D E L V I V E S

1. Zenbakiak

Zatikiak eta haien adierazpena

Zenbaki osoak

Zenbaki dezimaldunak

Koordenatuen ardatzak

Zatikiak eta haien adierazpena

lau bosten

zenbakitzailea

izendatzailea4

5

5

6

bost seiren

3

4

hiru laurden

2

3

bi heren

1

2

erdi bat

1,85
1,9

1,8

+ 3

A (+ 3, + 2)

 (+ 2, – 3)

ardatz
horizontala

+ 4 + 5

0
1

2
3

4

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2
1,8 1,9

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5
zenbaki oso negatiboak zenbaki oso positiboak

102887_M_3ºCiclo_01_IBAI.indd   1

13/02/13   12:33

G R U P O  E D E L V I V E S

5. Gorputz geometrikoak

Zilindroa

Bi oinarri zirkular

berdin eta paralelo ditu.

Tetraedroa
Hexaedroa
edo kuboa

4 triangelu aldekide 

berdin ditu.

6 karratu
berdin ditu.

Zilindroa, konoa eta esfera Poliedro erregularrak
Prismen eta piramideen sailkapena

Konoa

Dodekaedroa

12 pentagono

berdin ditu.

Oinarri zirkular bat du.

Oktaedroa

8 triangelu aldekide 

Prisma erregularra Prisma irregularra Piramide erregularra Piramide irregularra

Piramide zuzena Piramide zeiharra

Prismak
Piramideak

oinarria

oinarria
zentroa

erradioa

zentroa

altuera

erradioa

erpina

altuera

erpina

ertza

oinarria

erpina

ertza

oinarria

I.indd   1

13/02/13   12:38
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6. Estatistika eta probabilitatea

Datuak Maiztasun absolutua Maiztasun erlatiboa
Urdina 40 0,16
Gorria 50 0,20
Horia 70 0,28

Berdea 90 0,36
Guztira 250 1,00

Moda: maiztasun handieneko datua da.

Batez bestekoa: datu guztien batura datuen kopuru osoaz zatitzearen emaitza da.

Mediana: datuen sail ordenatu bateko balio zentrala da.

Heina: datu handienaren eta datu txikienaren arteko aldea da.

Probabilitatea

 

Sinplea
Irakurketa gogokoenak

Irakurketa gogokoenak

Bikoitza
Irakurketa gogokoenak

Liburutegiko liburuak

Poesia

Abentura

Komikia

Misterioa

Mutilak
Neskak

Poesia
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Abentura Komikia Misterioa Irakurgai motak

Ikasle kopurua

Poesia
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Abentura Komikia Misterioa Irakurgai motak

Haur kopurua

Liburu kopurua

100 liburu

Poesia Abentura Komikia Misterioa Irakurgai motakIpuinak

PiktogramakPiktogramakPiktogramakIrakurketa gogokoenak

Sektore grafikoakSektore grafikoakSektore grafikoak

Barra grafikoakBarra grafikoakBarra grafikoakBarra grafikoakBarra grafikoakBarra grafikoak

Maiztasunen taula Grafikoak

Dadoa bota eta …
• 1, 2, 3, 4, 5 edo 6 ateratzea gertaera probablea da.• 7 ateratzea ezinezko gertaera da.
• 1 eta 6 arteko zenbaki bat ateratzea gertaera ziurra da.

P  = 
4

14

P  = 
3

14

P  = 
3

14

P  = 
4

14

102887_M_3ºCiclo_06_IBAI.indd   1
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3. Irudi lauak

Ondoz ondoko angeluak Angelu auzokideak Erpinez aurkako angeluak Angelu osagarriak Angelu betegarriak

ALDEEN ARABERA

Aldekidea Isoszelea Eskalenoa

Hiru aldeak berdinak ditu. Bi alde soilik ditu berdinak. Hiru aldeak desberdinak ditu.

PARALELOGRAMOAK

Karratua Laukizuzena Erronboa Erronboidea

Aurkako aldeak berdinak eta paraleloak dituzte.

ANGELUEN ARABERA

Angeluzuzena Angeluzorrotza Angelukamutsa

Angelu zuzen bat du. Hiru angelu zorrotz ditu. Angelu kamuts bat du.

EZ-PARALELOGRAMOAK

Trapezioa
Trapezoidea

Bi alde soilik ditu paraleloak. Alde bat ere ez da beste baten paraleloa.

Angelu motak

Triangelu motak Lauki motak

 =  eta  = 
 +  = 90º

 +  = 180º

©

ditu. Bi alde soilik ditu berdinak. Hiru aldeak desberdinak ditu.
Aurkako aldeak berdinak eta paraleloak dituzte.

ANGELUEN ARABERA

Angeluzorrotza Angelukamutsa

Angelu zuzen bat du. Hiru angelu zorrotz ditu. Angelu kamuts bat du.

EZ-PARALELOGRAMOAK

Trapezioa
Trapezoidea

Bi alde soilik ditu paraleloak. Alde bat ere ez da beste baten paraleloa.
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4. Irudi lauen azalera

Zirkuluaren azalera

Poligono erregularraren azalera

A = perimetroa × apotema
2

Triangeluaren azalera

A = oinarria × altuera
2

oinarria

altuera

oinarria

altuera

oinarria

altuera

apotema

A = π × r2
erradioa

A = aldea × aldea

aldea

aldea

Karratuaren azalera

oinarria

A = oinarria × altuera

altuera

Erronboidearen azalera

A = diagonal handia × diagonal txikia
2

diagonal handia

diagonal txikia

Erronboaren azalera
altuera

oinarria

A = oinarria × altuera

Laukizuzenaren azalera

102887_M_3ºCiclo_04_IBAI.indd   1
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Hiru aldeak berdinak 

Angeluzuzena

Angelu zuzen bat du.
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Zenbaki osoak

Koordenatuen ardatzak
5

6

bost seiren

3

4

hiru laurden

2

3

bi heren

1

2

erdi bat
+ 3

A (+ 3, + 2)

 (+ 2, – 3)

ardatz
horizontala

+ 4 + 5

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5
zenbaki oso negatiboak zenbaki oso positiboak
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EdukieraEdukiera

2. Neurriak

1 dm3 = 1 L 1.000 cm3 = 1 L

Masa

Azalera

Bolumena

Luzera

kL hL daL L dL cL mL1.000 L 100 L 10 L 1 0,1 L 0,01 L 0,001 L

kg hg dag g dg cg mg1.000 g 100 g 10 g 1 0,1 g 0,01 g 0,001 g

km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm21.000.000 m2 10.000 m2 100 m2 1 0,01 m2 0,0001 m2 0,000001 m2

km3
hm3

dam3
m3

dm3
cm3

mm3
1.000.000.000 m 1.000.000 m 1.000 m 1 0,001 m 0,000001 m 0,000000001 m

km hm dam m dm cm mm1.000 m 100 m 10 m 1 0,1 m 0,01 m 0,001 m

102887_M_3ºCiclo_02_IBAI.indd   1

13/02/13   12:35

ADErako CDa
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Hasierako hurbilketa batean zenbakiekin eta formekin 
 loturiko ezagutza multzoa da matematika, eta pixkanaka 
osatuz doa, askotariko egoerak aztertzeko modu bat eratu 
arte. Lehen Hezkuntza garaian horrek duen zentzua esperi-
mentala da, batik bat; ikaskuntza edukiek ikaslearen tzako 
hurbilekoa eta ingurukoa dena hartzen dute oinarri, eta 
problemak ebazteko eta ikuspegiak konparatzeko 
 testuinguruetan jorratzen dira. Ikasleek dagoeneko badakiz-
kiten ezagutzetatik eta norberaren esperientzietatik abiatu-
ta ikasi behar dute; hori dela eta, ikaslearen liburuan CD bat 
txertatzen dugu.

Lehen Hezkuntzako Matematika arloak ikasleek oinarrizko 
matematikarako gaitasunak garatzea du xede, alderdi 
 guztietan; besteak  beste, zenbakien alfabetatzea, kalkulu 
eragiketak eskatzen dituzten problemak ebazten hastea, 
geometriako ezagu tzak lortzea eta estimazioak egitea, eta 
horiek guztiak eguneroko bizimoduko egoeretan erabil-
tzeko gai izatea.

Arloaren oinarri orokor hori eta Lehen Hezkuntzako 
 curriculuma eratzen duten elementuak abiapuntu, Pixepolis 
proiektuaren honako proposamen didaktiko hau garatu da 
Matematika arloko 3. ziklorako, eta honako multzo haue-
tan banatuta dago:

•	Zenbakiak. Lehen Hezkuntzako 2. zikloan barneratutako 
zenbakizko zentzumena finkatu nahi da: zenbakiak 
 deskonposatzeko trebetasuna, zenbaki sistema hamarta-
rraren egitura ulertzea eta erabiltzea, eta eragiketen 
 propietateak eta elkarrekiko loturak erabiltzea. Horiez 
gain, zenbaki osoak zer diren eta zenbakizko zuzenean 
nola kokatzen diren azaltzen da.

•	Eragiketak. Ziklo honetan, oinarrizko eragiketak ikasten 
jarraituko dute ikasleek (batuketa, kenketa, biderketa eta 
zatiketa), apurka-apurka algoritmo horien zailtasuna 
 handituta.

Algoritmoen urratsak modu grafikoan aurkezten dira ikas-
leek modu erraz eta ordenatuan jarraitzeko eta planteatzen 
zaizkion ariketetan aplikatzeko.

•		Buruzko kalkulua. Buruzko kalkuluko hainbat estrategia 
ere garatzen dira, eta ikasleek euren kabuz bestelako estra-
tegiak sortzea bultzatzen da. Ikasleek kalkuluak aise egitea 
eta zentzuzko iritzirako kalkuluak egitea da helburua.

•	Neurketa. Ziklo honetan, 2. zikloan erabilitako neurri uni-
tateak zabalduko dira, eta bolumenaren neurketa  gehituko 
da; neurketak egingo dira ohiko tresna eta  neurri unitate 
egokiak erabiliz, eta eguneroko bizimoduko objektuen 
 gutxi gorabeherako neurketak ere egingo dituzte.

Horrekin, magnitudeen bidez kuantifikatzen diren egoerak 
ulertzen lagundu nahi zaie ikasleei, bai eta neurketetan era-
bilitako unitateak eta prozesuak ahoz eta idatziz, eta hiztegi 
egokia erabilita, ezagutzeko eta adierazteko haien interesa 
piztu ere.

Behin magnitudeak ikasitakoan, neurketak egiten hasiko 
dira, grafikoetan zein errealitatean, askotariko egoeretan, 
eta neurketa horiek egiteko mekanismoak zehaztuko 
 dituzte: unitateen aukeraketa, unitateen arteko erlazioak, 
etab. 

• Geometria. Geometriari ikasleak era autonomoan bar-
neratzeko moduan ekiten zaio, benetako material eta 
ereduak erabiliz. Planoari dagokionez, hauek lantzen dira: 
angelu motak, irudi lauak, irudi zirkularrak, gorputz geo-
metrikoak, irudi biratuak, transladatuak eta simetrikoak, 
eta planoen eta mapen oinarrizko adierazpena. Irudi eta 
gorputz geometrikoak deskribatzeko, propietateak 
 aztertzeko, sailkatzeko eta marrazteko gai izan daitezen 
nahi da.

•	Informazioaren trataera. Datuak tauletan eta grafikoe-
tan zenbatzeko, adierazteko eta interpretatzeko estrate-
gia eraginkorrak irakatsiko zaizkie, problemak ebazten 
laguntzeko. Azkenik, ausazko mintzairarekin hasiko dira.

•	Problemak ebaztea. Arloaren ardatz nagusietako bat 
da, eta matematika ikaskuntzaren iturri eta euskarri 
 nagusia izan behar du etapa honetan. Horregatik, edu-
kien orrialdeetan ageri diren problemez gain, berariazko 

Matematika arloaren 
metodologia



atal bat dago, Problemarik gabe!, problemak ebazteko 
estrategia zehatzak lantzea bide. Beti hasten da ikusizko 
laguntzarekin, testuinguruan kokatzeko; eta, gero, unita-
tean ikasitako kontzeptuekin zerikusia duten problemak 
proposatzen dira, ordura arte ikasitako edukiak  indar tze 
aldera.

• Logika eta erronka matematikoak. Logikako eta ma-
tematikako pentsaera garatzeko ariketak aurkezten dira 
behaketaren, intuizioaren, sormenaren eta arrazonamen-
du logikoaren bitartez. Ariketa horiek esperimentatzeko, 
ezaugarriak eta loturak aurkitzeko, gertaerak interpreta-
tzeko, curriculumeko edukiak finkatzeko eta ezagutzak 
hainbat egoeretan erabiltzeko pentsatuta daude. 

Multzo horiek elkarrekin erlazionatuta landu behar dira, 
edukiak antolatzeko modu bat besterik ez direlako. Eta 
 horiez gain, ezin dira bazter utzi honako bi hauek, garran-
tzitsuak baitira irakasgaiko helburuak erdiesteko:

Oinarrizko gaitasunak eskuratzea. Proiektu hau 
 planteatzeko, matematikarako gaitasuna garatzea kontuan 
hartu ez ezik, gainerako gaitasunak ere aintzat hartu dira, 
ikasleen garapen integralerako funtsezko alderdi gisa. 
 Horretarako, unitate bakoitzak sail espezifikoa dauka, 
 Gaitasunak hobetzen! izenekoa, eta horretan, ikasleak 
modu integratuan jarri behar ditu praktikan hainbat gaita-
sun, egoera praktiko bat ebazteko. Gainera, hiruhileko 
bakoitzeko, proposamenak beste atal bat du, Gaitasunak 
proban izenekoa, eta horretan, ikasleek oinarrizko gaitasu-
nak zer puntutaraino barneratu dituzten ebaluatzen da.

IKTen ezagupena eta erabilpena. Gaur eguneko gizar-
tean eta hezkuntzaren eremuan teknologia berriek duten 
garrantzi handia dela eta, proiektu honek CD elkarreragi-
lean jasotzen diren ariketen bidez eta hiruhilekoan behin 
Klik batekin tailerraren bidez irakastea/ikastea proposatzen 
du. Tailer horren bidez, lankidetza ikaskuntza bidelagun 
hartuta, ikasleek IKTak modu arduratsuan eta eraginko-
rrean erabiltzeko ezagupenak eta beharrezko trebetasunak 
eskura ditzaten lortu nahi da.

Gure proposamenaren metodologiak honako printzipio 
hauek ditu oinarri:

•	Ikaskuntza	adierazgarria, ikaskuntza prozesua ikasleek 
dagoeneko badituzten ezagupenetatik eta esperientzie-
tatik abiatuta proposatzen baita, prozesuak aurrera egin 
ahala informazio horiek biak doituz eta berreginez.

•	Irakaskuntza	 aktiboa	 izango	 da,	 bietariko zentzuan 
ulertuta: alde batetik, ikasleek ikaskuntza autonomoa  
 lortzeko modukoa; eta bestetik, alderdi guztietatik ariketa 
bakarrera bideratzeko estrategiak ezartzekoa (eskuz 
 maneiatzekoak, mugimenduari lotutakoak eta kogniti-
boak).

• Matematikaren ikaskuntza prozesuan ikasleek duten 
 motibazioa. Izan ere, ikasleen interesa pizteko eta arreta 
jartzeko moduan txertatu dira edukiak.

•	Edukien eta ariketen hautaketa eta sekuentziazio 
egokia, aurrera egiten den heinean sekuentziatzen dire-
lako. Aldi berean, unitate bakoitzean Gogoan al duzu? 
atala txertatu da, ikasleek aldez aurretik ikasitakoa erre-
pasatzeko eta indartzeko ariketekin. Irakasleak unitatea-
ren ebaluazioa egin ahal izango du, Adi, galderak! atalari 
esker.

•	Aniztasunari	 arreta,	 eta	 ikasleen	 ikasketa	 estiloei	
arreta. Proiektu honek hainbat material eta baliabide 
 didaktiko jartzen ditu irakasleen eskura. Besteak beste, 
 azpimarratu behar dira, ikaslearen liburuaz eta proposa-
men didaktikoaz gain, horma irudiak, ADErako –Arbel 
 Digital Elkarreragilerako– ariketak, CD elkarreragilea, Aniz-
tasuna lantzeko materialeko fotokopiatzeko fitxak (indar-
tzekoak, sakontzekoak eta adimena aktibatzekoak), 
 Ebaluaziorako materiala (edukien eta oinarrizko gaitasunen 
unitateen araberako ebaluazioekin; eta hiruhileko bakoi-
tzeko, diagnostikorako ebaluazioekin eta oinarrizko gaita-
sunen ebaluazioekin) eta ikasleen koadernoak. 
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Landu dugun gaitasunen garapen eta ebaluazioak 
 zerikusi zuzena du testuinguru bateko akzioarekin. Hori 
horrela izanik, hasiera- hasieratik azaldu behar dugu zer 
hartzen dugun gaitasun tzat: "Jarduera eraginkorrera bide-
ratutako jakin tza mota, ezagutzak eta balioak oinarri hartu 
eta hainbat testuingururi era eraikitzailean eta doituan 
 egokitzea ahalbidetzen duten ariketetan garatzekoa" 
 (Escamilla, 2008: 173).

Ulertzeko modu horrek garapen testuinguruan kokatu 
 beharrera garamatza. Ezin dugu ebaluaziorik egin 
irakaskun tza/ikaskuntza prozesua landu gabe; hori 
dela eta, gure ebaluazio probak eraikuntza proiektu 
baten osagarri dira: Ikaslearen liburuko oinarrizko ezagupe-
nak eta bertako ariketak, ikaslea gaitasunen ikuspuntuak 
eskatzen digun bizitzako egoeratara eramateko ezinbes-
teko urratsa ematea ahalbidetzen digutenak. Gure propo-
samenaren erreferente teoriko eta arautzaileak aurkeztuko 
ditugu, eta jarraian, horiek gauzatzeko ildoak, elementu 
bakoitzaren zeregina zehaztuta: irizpideak, adierazleak eta 
probak. 

Zentzua, oinarriak eta araudia

PISA probak eta diagnostikorako probak ebaluazioan izaten 
ari diren eraginak, eta araudiari jarraikiz, oinarrizko gaitasu-
nak programazioaren elementu guztiekin aplikatzeko eta 
txertatzeko beharrak, honako hau dakarte:

•		Zenbait	helburu	eta	eduki	gaitasunen	ikuspegi	horretan	
txertatzea. 

•		Ikuspegi	horretatik	ariketak	diseinatzea.	

•		Praktikan	jartzeko	baliabideak	aukeratzea.	

•		Gaitasunen	eraikuntza	prozesua	ebaluatzea,	ebaluazioa	
hausnartzeko, azterketa kritikorako, baloraziorako eta 
 hobekuntzarako jarduera gisa hartuta.

Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoaren eta berori 
garatzen duten curriculumari buruzko 1513/2006 Errege 
Dekretuaren eta gainerako Dekretuen arabera, oinarrizko 
gaitasunen trebakuntza arreta berezia behar duen printzi-
pio pedagogikoa da. Xedapen horiei jarraikiz, ebaluazioa 
etengabeko prozesua da, eta etapa bakoitzari dagozkion 
oinarrizko gaitasunak eta helburuak lortu diren arabera 
 hartuko dira ikasleen sustapenerako erabakiak. Erreferente 
zuzenena ebaluazio irizpideak izango dira.

Oinarrizko gaitasunen 
garapena eta ebaluazioa

Amparo Escamilla González



Halaber, diagnostikorako ebaluazio orokorrei dagokienez, 
Ebaluziorako Institutuak eta Hezkuntza Administrazioetako 
erakundeek, dagozkien hezkuntza sistemaren ebaluazio 
 orokorraren arloan, diagnostikorako ebaluazio orokorrak 
egiten elkarlanean arituko dira. Hartara, datu adierazgarriak 
lortuko dira, bai ikasleenak eta autonomia erkidegoetako 
ikastegiei  dagozkienak, bai estatu osokoak. Ebaluazio 
 horiek curriculumeko oinarrizko gaitasunei buruzkoak izan-
go dira, eta hala lehen hezkuntzan nola bigarrenean egingo 
dira. 

Stuffebeam-ek eta Shinkfield-ek (1993) ebaluazioek plan-
gintzen informazio erabilgarria identifikatzeko duten 
 garrantzia azpimarratu dute, eta horien barnean, jomugak, 
bitartekoak, prozesuak eta produktuak, hain justu. Euren 
TIPP akronimoan laburtu zuten (testuinguruaren, input 
 deritzonaren, prozesuaren eta produktuaren ebaluazioa). 
Aipatzekoa da metaebaluazioa balioa nola defendatu 
 zuten; jarduera ebaluatzaile bera hausnarketa kritiko horren 
zati bihurtzen da: helburuak eta bitartekoak ebaluatzea, bai 
eta ebaluazioen kalitatea egiaztatzeko eta baieztatzeko 
ezinbesteko bidea den lana ere.

Zer ebaluatu. Irizpideak eta adierazleak

Ebaluazio sistematikoa garatzean, gure programazioko 
erreferentek araudiak ezarritako esparruari doitu beharko 
zaizkio (ebaluazioari buruzko legeak, curriculumak eta 
 xedapena), bai eta ikastetxeetan etapa, ziklo edo ikasturte 
horretarako taldeak hartutako akordioei ere. 

Ebaluazioari buruzko xedapenek helburuak, gaitasunak eta 
ebaluazio irizpideak hartzen dituzte oinarrizko erreferente 
gisa. Aipamen ireki horiek gelako testuinguruan interpreta-
tu eta garatu behar dira. 

Irizpideen formari dagokionez, T. D. Tenbrinken (2006: 
106-109) arabera, honako baldintza hauek bete behar 
 dituzte:

1.  Ikaskuntzara bideratuta egon behar dute.

2.  Ikaskuntzaren emaitzak deskribatu behar dituzte.

3.  Esplizituak izan behar dute (argi adierazitakoak, anbiguo-
tasunik gabe).

4.  Ikusgarriak izan behar dute (ekintza aditzak –buruzko 
eragiketak izan daitezke–).

Ikasturte eta arlo bakoitzaren materialetan aurkezten ditu-
gun irizpideek baldintza horiek betetzen dituzte. 

Egun, gaitasunen ebaluazioa argitzeko eta definitzen ari 
 garen akordio eta prozesu esparruan zehazteko ardura 
 dugun garai honetan, gako elementutzat jotzen dira jardue-
ra edo lorpeneko adierazleak. "Bilakaera bat erakutsi, adie-
razi, seinalatu eta argitzen duten elementua dira." Hortaz, 
gaitasunen ebaluaziorako erreferente zehatz eta propioa 
dira. Escamillaren arabera (2009: 209), "emandako gaitasun 
bati edo askori dagokienez, jarrera eredu edo gida egokia, 
eraginkorra, identifikatzen duten enuntziatuak dira. Era 
 berean, modu objektiboan zer mailatan azaltzen diren 
 zehazteko bide zuzena dakarte". 

Jarduera adierazleen formulazioak gaitasunen ebaluazioari 
kalitatezko erantzuna ematen dio. Oinarrizko gaitasunen 
izaeragatik justifikatzen dira; gogoan izan gaitasun edo tre-
betasun bat elkarren osagarriak diren jakintzetatik lortu eta 
gara daitekeela. 
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Adierazleen multzoak horien zentzua eta erabilgarritasuna 
identifikatuko ditu, eta haien ezaugarriei buruz gogoeta 
egitera bultzatuko gaitu horrek; lan mekaniko eta zorrotzen 
testuinguruetan kokatu ordez, honako alderdi hauengatik 
bereiziko dira:

•	Eboluzioa	/	garapena	esan	nahi	dute.

•	Bilakaera	maila	objektiboa	erakusten	dute.	

•	Adostutakoak	dira.

•	Oinarrizko	hainbat	gaitasunekin	lotuta	daude.

•	Transferentzia	estimula	dezakete;	garapenerako	ezarrita-
ko ikaskuntza ariketek eta berariaz ebaluatzaileak direnek 
transferentziari mesede egiten diote (mailakako eraikun-
tzarako gaitasunak eta edukiak). 

Finean, jarduera adierazleen oinarri bat edukita, lorpenak 
barneratu izan direla ikus daiteke, eta horrek gaitasunen 
ebaluazioaren ezaugarria izan behar du. Enuntziatuek ikas-
kuntzaren emaitzak esplizituki eta era ikusgarrian deskriba-
tu behar dituzte (Tenbrinck, 2006).

Ebaluatzeko teknikak. Proben zeregina

Gaitasunen ebaluazioa ezagutzen ebaluazioaz harago doa. 
Izan ere, egoerak konpontzeko ikasitakoa erabiltzeko gai 
 izatea dakar trebea izateak. 

Hori horrela, gaitasunak irakasteko eta ikasteko ariketak 
 garatuko ditugu, eta behaketa sistematikoaren eta lanen 
analisiaren bitartez balioetsiko ditugu. Teknika horiek plan 
batean egituratutako ariketei segimendua eginez gauza 
daitezke. Tenbrincken arabera (2006: 297), "ez dago ikas-
kuntzako ariketak berak baino ikaskuntzari buruzko infor-
mazio iturri garrantzitsuagorik". 

Hainbat alderdi balioesteko, hala nola, inplikazioa, parte-
hartzea, lankidetza, esfortzua, arreta, edukien funtzionalta-
suna eta eduki teorikoen eta praktikoen finkapena, teknika 
horiek erabili behar dira.

Behaketa eta lanen analisia komunikazio prozesuak eta 
 taldeko eztabaidak sorraraziko dituzten teknikekin osatuko 
dira. 

Besteak beste, azpimarratzekoak dira elkarrizketen, hizke-
taldien eta eztabaiden bitartez aurrerakuntzak identifika-
tzeko saioak. Ariketa horietan familiako, eskolako nahiz 
 gizarteko egoerekin lotutako arloak eta testuinguruak 
 zehaztuko dira.

Baina edonola ere, proba espezifikoak behar ditugu, era 
sintetikoan ikasleek erdietsitako lorpenak egiaztatzeko. 
Hiruhileko bakoitzeko probak eta amaierakoak ere erans-
ten ditugu gure materialen artean. Ebaluazio jarraituaren 
printzipioari doitzeko, proba horiek garatutako lanekiko 
koherenteak diren moduan planteatuko dira, eta gainera, 
gaitasunen ikuspegiaren berezko baldintzak bete behar 
dituzte. Beharrezkoa da, horretarako, ezagutzak erabil-
tzeko eszenatokiak sortzea. Eszenatoki horiek espezifiko-
ak dira, benetako ebaluazioa deitu izan zaie. Monereo 
eta Castellók (2009) benetako ebaluaziorako dimentsioak 
azaltzen dituzte; errealismoa, garrantzia eta sozializazioa. 
Ildo horri jarraiki, gaitasunen ebaluazioarekin lotutako 
probetako ariketek honako ezaugarri hauek izan behar 
dituzte

•	Errealismoa. Ebaluaziorako ariketen baldintzak jarduera 
horrek berak eskolaz kanpoko bizitzan dituen baldintzak 
eta exijentziak bete behar ditu.

•	Garrantzia. Ariketan inplikaturiko gaitasunek benetan 
baliagarriak izan behar dute ikasleak parte hartzen duen 
eskolaz kanpoko jardueretan ere, bai epe laburrean bai 
ertainean.

•	Sozializazioa. Ebaluaziorako ariketak jarduera hori jazo 
den testuinguruaren eta egoeraren berezko eszenatokia 
(inguru, lexiko, egoera) erakutsi behar du; hala, ikaslearen 
sozializazio prozesuan aktiboki lagunduko duten gaitasu-
nak eta trebetasunak garatzeko baliagarriak izango 
 baitira.



Ebaluaziorako gure materialek gaitasunen ebaluaziorako 
 eskakizun guztiak betetzen dituzte. Hasteko, unitatez 
 unitateko ebaluazioa aurkezten dugu jarraikortasun eta 
prozesu printzipioa bermatzeko; eta ebaluazioren jite tre-
batzailea ere kontuan hartuta. Proba horien osagarri dira 
hiruhilekoak eta urtekoak, ikasleen ikaskuntzen eraikuntza-
ren jarraipenari balioa gehitzen diotenak.

Balorazioetan objektibotasuna bermatzeko 
 erregistrorako tresnak

Ebaluaziorako teknikek tresna espezifikoak behar dituzte 
ebaluazio prozesuko sistematikotasuna eta zurruntasuna 
bermatzea bide. 

Izan badiren tresnen artean, aipatzekoak dira honako 
hauek: gelako egunerokoak, paper zorroak (ariketa adieraz-
garrienak jasotzeko) eta estimaziorako eskalak. Gure mate-
rialek proposamen bat dakarte. Arlo eta hiruhileko bakoi-
tzerako jarduera adierazleak adierazten dituzte, eta 
amaierako proposamen bat ere badaukate. Landutako gai-
tasunak zer mailatan lortu diren jakiteko informazioa bil 
daiteke, horien zehaztasunaren eta ariketen loturaren bitar-
tez. Tresna horren sistematikotasuna, berorrekin loturiko 
ebaluazio irizpideak identifikatzean ere gauzatzen da.

Gure proiektuak bereziki landu du betekizun horiek bete-
tzen dituzten adierazleen diseinua. Ebaluaziorako materialek 
unitate bakoitzeko adierazleak jasotzen dituzte, eta horieta-
ko batzuk, trebetasunak identifikatzen dituztenak, orokorra-
goak bihurtzen dira hiruhileko eta urteko adierazleetan, eta 
horrela, abilezia bihurtzen dira.
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B: beti | M: maiz | Ba: batzuetan | I/E: inoiz ez
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Aurkezpena
Howard Gardner psikologoak eta bere kolaboratzaileek 
Hardvard-eko Zero proiektuan egindako ikerketek argi utzi 
dute adimena ez dela bakarra, paradigma klasikoak dioena-
ren aurka, askotariko zenbait adimenen multzo bat baizik.

Zer dira askotariko adimenak?
Askotariko adimenen teoria horretan, egileak adierazten du 
gizaki orok zortzi adimen dituela, eta adimen horiei guz-
tiei esker, mundua beste modu batera ikusteko gai dela. 
Hauek dira, teoria horren arabera, gizakiongan dauden 
zortzi adimenak:  Adimen  linguistikoa,  Adimen logiko-
matematikoa,  Adimen  naturalista,  Adimen espaziala, 

 Adimen  musikala,  Adimen  zinestesiko-korporala, 
 Pertsonaren baitako adimena eta  Pertsona arteko 

 adimena.

Adimen edo abilezia kognitibo horiek independenteak 
dira. Hau da, musikarako gaitasun handia izateak ez du 
esan nahi matematikan erraztasunez arituko garenik. 
 Adimen horiek elkarrekin lotuta daude, ordea, eta haietako 
batean trebatzean gainerakoak ere hobetu daitezke, pen-
tsamenduaren egitura lantzen baitugu.

Zertan da, guzti horretan, Adimen emozionala? Adimen 
emozionalari lotutako abileziek garrantzi handia dute. Per-
tsona arteko eta pertsonaren baitako adimena oinarri hartu-
ta ulertu behar da adimen emozionala, izaera eta zentzua 
baitituzte eta adimen emozionala taxutzen baitute.

Esan beharra dago, edonola ere, ikerketa bide berriak egi-
ten ari direla, beste adimen batzuei lotuta.

Zer eragin dute irakasleen lanean?
Ez da galdetu behar egungo hezkuntza esparruan zer 
zuzendu behar den irakasleen lana aldatu ahal izateko, 
 irakasleen lanean zer aldatu behar den baizik, pedago-
giaren paradigma berri horri erantzuteko. Hala, irakasleok 

hausnarketa egin behar dugu pedagogiari eta gaur egungo 
metodologiari buruz, eta geure buruari galdetu behar dio-
gu zerk  fun tzionatzen duen, zer hobetu beharko litzate-
keen, zer norabide hartu nahi dugun eta zer prestakuntza 
behar  dugun gure helburuak lortzeko.

Hezkuntza alorreko profesionalek zein ikasleek hezkuntza 
sistemaren aldaketa bat eskatzen dugu. Hortaz, ikasgelak 
birmoldatu egin behar ditugu (belaunaldi horri erantzun 
proaktiboa eman nahi badiogu), eta hezkuntza esperien-
tzien laborategi bihurtu, etengabe ikasten ikastea oinarri 
hartuta. Ikasten ikastea jarrera bat da, bizitzaren aurrean 
hartu  beharrekoa, bai eta gorabidean den eta laster 2.0 
 belaunaldia ordeztuko duen gizarte berriaren aurrean hartu 
beharrekoa ere. Ikasten ikasteko abilezia horrek pertsona 
gisa etengabe hazteko gai egiten gaitu, metakognizioa 
ikasle bakoitzaren ezaugarri nagusi dela.

Gardnerrek dioenez, gure egungo hezkuntza sistemak 
 adimen linguistikoa eta adimen logiko-matematikoa soilik 
hartzen ditu kontuan. Gainerako adimenak alde batera 
 uzten dira, pertsonen garapenean garrantzi txikiagoa dute-
lakoan. Mundua hautemateko zortzi modu ditugu. 
Horregatik, ikaskuntzak gazteen benetako autonomia susta-
tu behar du, problemen sortzaile izan daitezen –bistakoa 
denez, problema errealen eta koherenteen sortzaile–; eta 
gai izan daitezen problema horiek formulatu, adierazi, haus-
nartu, etortzen ikusi, beste modu batera eman eta, azkenik, 
emaitzak lortzeko ez ezik, haiek ebazteko aukerak aurki-
tzeko.

Horretarako, behar-beharrezkoa da hezitzaileen esku hartze 
guztietan zenbait bide ematea, informazioa eskuratu, lotu 
eta jakintza bihurtzen ikasteko aukera izan dezaten. Hala-
ber, zenbait espazio eskaini behar dizkiegu ikasleei, diziplina 
bat baino gehiago kontuan hartu eta uztartzeko gai izan 
daitezen, problemen ahalik alderdi gehien hautemateko.

Askotariko 

adimenak 
Margarita García García



Bukatzeko, ezinezkoa denez bikaintasuna bakarka erdies-
tea, lankidetza giroa nagusi den ikasgelak eskaini behar 
 dizkiegu, jakin-mina hezkuntza ekintzen ardatz duten 
lekuak, jarduera zehatzak eta egokiak egitera bultza ditzaten 
eta, aldi berean, haien mundua hobetzen lagun dezaten.

Adimen bat baino gehiago badela onartuta, nahitaez aldatu 
behar da ikaskuntza prozesuaren zentzua, eta beraz, baita 
ebaluazioarena ere. Pertsona orok ditu aipatutako adimen 
horiek guztiak, eta zentzuzko gaitasun maila bat lortu arte 
gara daiteke bakoitza.

Nola landu behar dira, ikasgelan?

Galdera horri erantzuna emateko, zenbait alderdiri errepa-
ratuko diogu:

1. Helburuak

Hauek dira ikasgelan askotariko adimenekin lan egitean 
 lortu nahi diren helburuak: ikastaldearen aniztasunari eran-
tzun egokia ematea, ikasgelako bizikidetza hobetzea eta, 
teknologia berriei lekua egite aldera, ikasgelan lan eremu 
berriak sortzea.

2. Askotariko adimenak versus Oinarrizko gaitasunak

Hezkuntzaren lege organikoarekin sortu ziren  Oinarrizko 
gaitasunak, hau da, gazte orok Derrigorrezko Bigarren 
 Hezkuntza amaitzean ezinbestean lortu beharreko ikas-
kuntzak, beren gizarte eta kultura inguruari egokitutako 
garapen pertsonala lortu eta hartan parte hartze aktiboa 
izan dezaten.

Hala, jakintzarekin –egiten eta izaten jakitearekin– lotura 
zuzena duten ahalmenak, trebetasunak eta ezagutzak dira 
gaitasunak, pertsonen jarrerazko dimentsioa kontuan har-
tuta, ingurura egokitutako garapen pertsonala eta soziala 
lortzeko aukera ematen dutenak.

Hauek dira gure proiektu honetan kontuan hartu ditugun 
Oinarrizko gaitasunak: Hizkuntza komunikaziorako 
 gaitasuna; Matematikarakoa; Zientzia-, teknologia- eta 
 osasun-kulturarakoa; Informazioa tratatzeko eta teknologia 
digitala erabiltzekoa; Gizarterakoa eta herritartasunerakoa; 
Giza eta arte-kulturarakoa; Ikasten ikastekoa; Norberaren 
autonomiarako eta ekimenerakoa; eta Gaitasun emozionala.

Paradoxatzat har daiteke Askotariko adimenekin lan egitea, 
indarrean dagoen legediak ikaskuntzak Oinarrizko gaitasunen 
ikuspegitik landu behar direla ezartzen duenean. Pedagogia-
ren ikuspegitik, ordea, kontzeptu berberei buruz ari gara 
 hizketan, terminologia desberdina darabilgun arren. Itxurazko 
antagonismo hori desagertu egiten da gaitasunen zein 
 adimenen azterketan aurrera egin ahala, eta beraz, paradig-
ma horiek biak, antzekoak ez ezik, elkarrekin koherenteak 
 direla ikus daiteke.

Gaitasunen eta adimenen arteko lotura ez da unibokoa, 
izendatua eta bat bestearen mendekoa. Aitzitik, gaitasun 
bakoitza adimen batean edo gehiagotan egon daite-
ke integratuta, eta alderantziz. Hala, esaterako, Informa-
zioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna, 
oro har, Adimen linguistikoarekin dago lotuta; baina zeregi-
nen adierazleen zehaztasunaren arabera, beste adimen ba-
tzuekin lotu daiteke, hala nola Adimen matematikoarekin.

3. Askotariko adimenen ebaluaziorako galdetegiak

Aurrez adierazi dugunez, ezinbestekoa da ikasleen poten-
tzialaren jakitun izatea Askotariko adimenek eskaintzen 
 dituzten aukerak ikaskuntza bide gisa garatzeko. Erronka 
hori onartzeak berarekin dakar, haien indargune eta ahulu-
neak hautematen saiatu aurretik, hezitzaile garen aldetik 
gehien eta gutxien garatuta ditugun adimenak zein diren 
jakitea, horrek baldintzatuko baitu eskolak programatzeko 
modua.
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4. Tresnen kutxa

Adierazitakotik ondoriozta daitekeenez, ez da nahikoa, 
edukiak barneratze aldera, adimen linguistikoari edo 
matematikoari soilik erantzuten dieten jarduerak 
programatzea (orain arte egin izan den bezala). Aitzitik, 
ikaskuntza estilo guztiak hartu behar dira kontuan helburu 
horiek lortzeko. Horixe da, hain zuzen, zereginez hitz 
egiteko arrazoia.  Zereginek aukera ematen dute aurrez 
zehaztutako helburuak erdiesteko, eta beraz, zehaztu egin 
beharko dugu zer uler dezaten nahi dugun eta nola lortu 
nahi dugun ikaskuntza hori. Horrek berarekin dakar adimen 
linguistikotik eta matematikotik  harago programatzea, 
hots, zortzi adimenak kontuan hartuta programatzea.

Nola egin dezakegu hori? Demagun ikasleek digestio 
aparatua aztertu behar dutela. Adimen guztiak aktibatuko 
 dituzten zereginak asmatzeko, askotariko adimenen paleta 
bat egingo dugu, eta eskuineko irudian ikus daitekeenez, 
zeregin bat idatziko dugu adimen bakoitzaren ondoan.

Zeregin horiek egiteko lagungarriak izan daitezke tresnen 
kutxak. Baliabide horien izenetik ondoriozta daitekeenez, 
tresnen kutxak zeregin ereduen kutxak dira, 
eta baliagarri izan daitezke adimenen 
 paleta egiteko.

Eredu gisa proposatu dugun tresnen 
kutxa hau David Lazear doktoreak 
egindakoa da.

Digestio 
aparatua

Pertsona artekoa
Bilatu digestio aparatuaren 
ezagutzan zeresana izan 
duen pertsona bat. Ikertu 
haran bizitzari buruz, eta 

idatzi elkarrizketa bat, 
haren aurkikuntzei buruz 

egingo zenizkiokeen 
galderak jasotzeko.

Linguistikoa
Pentsatu sagar bat 

zarela eta haur batek 
irentsi berri zaituela. 

Deskribatu haren 
gorputzean zehar 

egingo duzun bidaia 
zirraragarria.

Logiko-
matematikoa

Kalkulatu zenbat 
kaloria irentsi 
zenituen atzo.

Naturalista
Erreparatu naturari, 

hautatu animalia bat eta 
azaldu zer antzekotasun 

eta desberdintasun 
dituzten haren elikadurak 

eta zureak.Espaziala
Egin collage bat 
kaloria askoko 

elikagaiei buruz, 
eta azaldu zer 

adierazi nahi duzun 
haren bidez.

Musikala
Idatzi abesti bat 

digestio prozesuari 
eta hartan parte 
hartzen duten 

organoei buruz.

Zinestesiko- 
korporala

Adierazi digestio 
prozesua, dramatizazio 
baten bidez, ikaskide 

bakoitzak organo baten 
rola betetzen duela.

Pertsonaren 
baitakoa

Hausnartu nola 
zainduko zenukeen 
digestio aparatuko 
organoen osasuna, 

eta zerrenda batean, 
idatzi bost ohitura 

osasungarri.

5. Ebaluazio eredu berriak

Adierazitakoarekin koherenteak izan nahi badugu, 
ezinbestean  aipatu behar dugu ebaluazio  kultura berri 
baten premia, hau da, aniztasun kognitiboari erantzun 
egokia emango dion ikaskuntzaren ebaluazio baten premia. 
Ebaluazio prozesu hori ez da abiatzen ikaskuntzak amai-
tzean, ikaskuntzak aurkeztu eta abian jartzeko unean 
bertan baizik. Hartan, ikasleek nork bere buruari galdetu 
behar diote zer dakiten gaiari buruz, zer ikasi nahi duten 



eta,  ikaskuntza-irakaskuntza prozesuaren amaieran, zer ez 
zekiten prozesu hori abiatu aurretik; hau da, zer ikasi duten. 
Horretarako, ezinbestekoa da ebaluazio konstantea eta 
 jarraitua egitea.

Ebaluazioaren kultura berri horrek, oinarrian, ikaslearen 
ikaskuntza prozesua du ardatz nagusi. Ebaluazioaren 
muina ez da landutako edukien ikaskuntza neurtzean lortu-
tako emaitzen kuantifikazio hutsa; aitzitik, ikasleek jarrai-
tzen duten ikasketa prozesua bera da benetan kontuan har-
tu eta ebaluatu beharrekoa. Hori dela eta, eta Askotariko 
adimenen teoriarekin bat etortzeko, ezinbestekoak dira 
ikasle bakoi tzari egokitutako hezkuntza prozesua eta eba-
luazio kualitatiboa, orain arteko ebaluazio kuantitatiboa-
ren  ordez.

Bestalde, aldaketak egin eta berriro zehaztu beharko da, 
nola ebaluatu ez ezik, nork ebaluatu, ikasleak berak par-
taidetza aktiboa har dezan ebaluazioan. Hala, ezinbestekoa 
da  zenbait  espazio eta baliabide sor tzea, ikasleek nork bere 
ikaskuntza prozesua ebalua dezaten (autoebaluazioa), bai 
eta ikaskideen ebaluazioan parte har dezaten ere 
(koebaluazioa).

Ebaluazio kultura berri horrek bidea ematen dio orain 
 artekoa baino ebaluazio objektiboago eta sendoago bati. 
Ebaluazio irizpideak zehatzago ematea eskatzen die irakas-
leei, ikasleak hobeto jakin dezan zer espero den bereren-
gandik, bai eta nola baloratuko den jakin dezan ere. Horre-
la, ikaskun tza prozesuaren atzeraelikadura etengabea 
sortzen da, eta ikasleek beren lanarekiko eta ikaskideenare-
kiko kritikoak izaten ikasten dute.

Pedagogiaren ikuspuntutik, ezin dugu ikasle guztien ebalua zio 
kuantitatibo hutsa egin, ebaluaziorako jarduera linguis tikoen 
eta logiko-matematikoen bidez; aitzitik, ikasleen indarguneak 
ebaluatu behar ditugu batik bat (Gardner, 2005), betiere, haur 
bakoitzaren garapen maila kontuan hartuta.

Tradizioari erreparatzen badiogu, hezkuntza sistema ez da 
neutroa izan, ez ditu berdin balioetsi adimen guztiak. 
Paradigma berri honek, aldiz, inklusioa du ezaugarrietako 
bat, aniztasun intelektuala kontuan hartu eta aberastasun 
gisa balioesten baitu. Hala, ebaluazioak ez du fokua ikas-
leen akatsetan eta ahuluneetan jarriko, haien  potentzialean 
eta ikaskuntzak hobetu bidean egindako lorpenetan baizik. 
Era berean, ez dira hutsegiteak zigortuko; aitzitik, ikaske-
taren oinarri direnez, landu egingo dira, onartu eta gaindi-
tzeko. Ebaluazioa berrikusketa prozesu etengabe gisa ulertu 
behar da, zeinetan ikasleak aurrez jakingo duen zer eska-
tzen zaion, zer espero den berarengandik eta zer erdietsi 
behar duen prozesu horri eran tzuteko.
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Alberto Cascante Díaz

Adimena 
aktibatzea

1. Aurkezpena

Adimena garatzea etengabeko jarduera ukaezina da hez-
kuntzan. Haren garrantziaren ondorioz, hezkuntzako azken 
erreforman berariaz jaso da Ikasten ikasteko gaitasun gisa.

Gure ikasleek beren adimeneko gaitasunak garatzea da ma-
terial honen helburua, ikasteko moduari buruzko pentsaera 
gogoetatsua sorraraztea, eta era berean, egungo curriculu-
ma eratzen duten oinarrizko gaitasun batzuk indartzea.

Horien gaien eta orientazioaren ondorioz, derrigorrezko 
 arloetako berezko gaitasunez gain, material honekin lotura 
handiena duen oinarrizko gaitasuna Ikasten ikastekoa da. 
 Harekin batera, modu zuzenean ez bada ere, Norberaren 
 autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna ere lantzen da.

Adimena aldarazteko aukera pedagogoen eztabaidagai iza-
ten jarraitzen duen arren, uste dugu adimenaren garapena 
bultzatzen duten ariketek begi bistako fruituak ematen di-
tuztela. Esan gabe doa genetikak abiagunea baldintzatzen 
duela, baina kontuan hartu behar da inteligentzia ez dela 
dohain estatikoa, elementu plastikoa baizik, guztiz gara-
tzeko, esperientziak izateak horren gaineko eragina izan 
dezakeena.

Adimenaren garapena gure ikasleen hezkuntzako aurrera-
penen gakoetako bat da. Gaitasun intelektualak ikaskun-
tza xede diren ezagutzak barneratzea ahalbidetzen du. 
Beraz, elementu biak banaezinak eta elkarren mendekoak 
dira. Gainera, pentsaeraren estrategiak aurkitzera, lortzera 
eta aplikatzera animatzean, ikasleak ikasten ikasteko gai-
tasuna garatzen du, eta baliagarria izango zaio geroko 
ikaskuntzetan.

Gaitasun intelektuala lantzeak pentsaera estrategiak eskai-
niko dizkio, eta porrotaren jatorria zein den identifikatzen 
laguntzen du; horren arabera, gaitasuna bera ardatz hartu 
ordez, estrategia egokia ez erabili izana izango da porrota-
ren arrazoia. Gogoeta horiek filosofia bat eratzen dute, ma-
terial honen oinarria eta zentzua.

2. Helburuak

Honako hauek dira:

•	Adimena	osatzen	duten	oinarrizko	gaitasunak	osatzea.

•	Pentsatzen irakastea, ariketei aurre egiteko eta horiek 
 burutzeko estrategiak hobetuta, pentsamenduaren era-
ginkortasuna areagotuta, baita erantzunen kalitatea ere.

•	Oinarrizko gaitasunen garapenean eragina duten ariketak 
eskaintzea, besteak beste honako hauenak: Hizkuntza 
komunikaziorako gaitasuna, Matematikarako gaitasuna, 
Ikasten ikasteko gaitasuna, Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna eta Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna.

•	 Ikasleak estimulatzea gogoari jarraitzen dion pentsaera-
ren ordez pentsaera gogoetatsua izan dezaten, intui-
ziozkoaren  ordez estrategikoa, eta mendekoaren ordez, 
autonomoa.

3. Oinarriak

Ariketak maila akademikoari doituta daude, baina ez daude 
curriculumeko edukiei hertsiki lotuta. Halaber, beste gaita-
sun batzuetan Ingurunearen Ezaguera arloarekin bat 
 datozen gaiak lantzen dira.

Ariketen jarraibideak ahalik eta errazen, laburren eta 
 argien idatzita daude. Horien banaketan, errepikapena 
baino aniztasuna lehenesten da, adimenaren lanean 
mekanizismoa saihesteko eta hala, jakin-mina, interesa 
eta motibazioa areagotzeko.

Ikasleei zuzentzean, irakasleen zeregin nagusietako bat 
pertsona onartzea, goraipatzea eta berrestea da, trebe, 
 baliotsu eta artatua senti dadin.

Estrategien bidez ikasleak zer egin eta nola egin badakiela 
eransten badiegu kontzeptu horiei, motibazioa, hala intrin-
tsekoa nola estrintsekoa, nahita dagoela presente eta 
 indartuta esan dezakegu, eta hura da, gainera, proiektu 
 honen helburu garrantzitsu bat.



4. Aplikazio irizpideak

Material honen ezaugarrietako bat malgutasuna da. Horren 
konfigurazio bereziak berehalako hainbat erabilera erraz 
ahalbidetzen ditu, gelan nahiz kanpoan egitekoak, laguntza 
eskolak indartzeko edo sakontzeko material gisa.

Ariketa bakoitzean errendimendu gorena lortzeko, egokie-
na irakasleak aurretiazko azalpena ematea da, bitartekari 
lanetan.

Beste alde batetik, aplikaziorako honako jarraibide hauek 
kontuan hartzea aholkatzen dugu, material honen emaitza 
onena lortzeko eta berorren helburuak erdiesteko.

•	Lehenik	eta	behin,	irakasleak	ariketa	azalduko	du,	adibi-
deren bat emanez edo denon artean ebatzita.

•	Ondoren, lanerako estrategia bat erakutsiko da. Estrategia 
hori "nola egin daiteke?" galderaren erantzun praktikoa 
da. Ikaskuntza horretan funtsezkoa da irakasleak esku 
hartzea, soluzio arin eta segurua lortzeko nola egin daite-
keen azalduko du, ahaleginak eta denbora aurrezte 
 aldera.

•	 Irakaslearen esku hartzea bukatu denean, ikasleek fitxako 
ariketa egingo dute behar besteko denbora hartuta.

•	Bilakaera hori lortzean, interesgarria da jarraitutako 
prozesua aztertzea edo eztabaidatzea. Horrez gain, eska-
tutako soluzioa lortzean sortu diren aparteko aukerak 
 aztertuko dira, eta batzuek erabili ahal izan duten banako 
pentsaera prozesuari arreta egingo zaio.

Ariketak ez daude pentsatuta ikasleak ebaluatzeko, termi-
noaren ohiko zentzuan; hargatik, irakaslea orientatzeko 
 elementu dira, ikasleen gaitasun intelektualak hobeto eza-
gutzeko baliagarri izango zaizkielako, eta eskolako dinami-
ketan ohikoak ez diren ikuspegietatik datorren informazio 
gehiago izango dutelako arian-arian.

Ariketa konplexuenak erronka eta aukera gisa azaldu eta 
aurkeztu behar zaizkio ikasleari. 

Ikasteak ahalegina eskatzen duela helarazi behar zaio, eta 

ikasle bakoitzaren erritmo ezberdinekiko errespetua erakutsi 

behar da.

5. Ariketen, estrategien eta gaitasunen deskribapena

Adimena aktibatzeko helburuetako bat estrategiak hobe-

tzea da, ariketa akademikoei jarrera hobearekin aurre egi-

teko. Baina, zeri esaten zaio ikaskuntzako estrategia?

Termino horrek informazioa lortzeko, barneratzeko, azter-

tzeko eta onartzeko adimenaren prozedurei egiten die 

 erreferentzia, hau da, planteatutako problemak ebaztera 

bideratutako zenbait ekintza zuzentzeko eta koordinatzeko 

balio diguten prozedurei.

Estrategia bat noiz, non eta zergatik erabil daitekeen esti-

matzea dakar, edota aldiz, zehaztutako bideari jarraitzea. 

Horiei esker, proposatutako helburua modu onenean lortu-

ko dugu, esfortzua errentagarri eginez eta gure pentsaera-

ren erantzunen kalitatea hobetuz.

Ariketa bat ebaztean arrazoibideak, pertzepzioak, arretak, 

memoriak eta gainerako arlo intelektual guztiek esku har-

tzen dute, baina, ebatzi behar dugunaren arabera, batzuek 

besteek baino hein handiagoan.

Adimenaren azterketa errazteko, esku artean dugun mate-

rialak honako gaitasun hauek lantzen ditu:

— Arreta

— Memoria

— Orientazio espaziala

— Denboraren orientazioa

— Ahozko arrazonamendua

— Zenbakizko arrazonamendua

— Sormenezko pentsamendua
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Lankidetzan ikastea ikasleek ikasgelan egiten duten lana 
beste modu batean antolatzeko modu bat da, askoz ere 
motibatzaileagoa –eta beraz, eraginkorragoa–1.

Gure proiektuaren bidez, gure ikasgeletan lankidetza egitu-
ra bat aplikatzea proposatzen dugu, hiru arrazoi nagusi 
hauek direla eta: aniztasunari arreta, balioen garapena eta 
oinarrizko gaitasunen garapena.

Gure asmoa da egitura indibidualisten eta/edo lehiakorren 
ordez lankidetza egiturak ezartzea. Badakigu ez dela 
 aldaketa erraza; izan ere, azken egitura horiek, ikasle guz-
tiek parte hartzea erraztu eta aniztasunari arreta jartzea 
bultzatzen duten arren, eskolaren kontrola galtzea eragin 
dezakete (zarata handia, arreta errazago galtzea, ikaskide 
bati laguntzea ariketak kopiatzen uztearekin nahastea, eta 
abar).

Zer baldintza dira beharrezkoak  
taldean lan egiteko?

Taldeko lanak ondo egituratuta egon behar du. Horregatik, 
ezinbestekoak dira bi baldintza hauek:

•	Parte hartze berdinkidea. Egin beharreko lana lantal-
deko kide guztien artean banatzen da, modu berdinkidean 
(bakoi tzak dituen aukeren arabera).

•	Aldi bereko elkarrekintza. Zereginak betetzean, ikasle 
guztiek hitz egingo dute; denek adieraziko dituzte beraien 
ideiak, eta erabakiak adostasunez hartuko dituzte.

1  Dokumentu honetako ekarpen guztiak Viceko (Bartzelona) Unibertsita-
teko Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat (GRAD) izenekoaren 
kide diren Pere Pujolàs eta José Ramón Lagok garatu eta koordinatuta-
ko Programa CA/AC (Cooperar para Aprender / Aprender a Cooperar) 
deiturikoa osatzen du, Estudio de casos sobre el desarrollo y el proceso 
de asesoramiento de un programa de apoyos educativos inclusivos 
(PROYECTO PAC) (erreferentzia: EDU2010-19140) izeneko I+G Ikerla-
neko Proiektuaren barruan.

Egituratu gabeko taldeko lanean ez da baldintza horietako 
bakar bat ageri. Taldeko lan erdi egituratuan, parte hartze 
berdinkidea soilik gauzatzen da. Beraz, hirugarren moduan 
–taldeko lan egituratuan– soilik betetzen dira taldeko lanaz 
zen tzu hertsian hitz egiteko ezinbesteko bi baldintza  horiek.

Zer ulertzen dugu lankidetzako  
jardueraren egituraz?

A. Lankidetza jardueraren egituraren kontzeptua

Jardueraren lankidetza egitura ikasleek jarduera edo zere-
gin jakin bat gauzatzean egin behar dituzten eragiketa ja-
rraituak antolatzeko modu bat da, Spencer Kagan-ek 
(1999) parte hartze berdinkidea eta aldi bereko elkarrekin-
tza izendatzen dituenak ahalik gehien bermatzeko.

B. Lankidetza egitura motak

Lankidetza egiturak oso xumeak edota konplexuak izan 
 daitezke:

Egitura xumeak:

•	Gelako	saio	batean	edota	saioaren	zati	batean	egin	dai-
tezke, eta errazak dira bai ikasteko bai aplikatzeko.

•	Egitura	 hauen	 bitartez,	 ikasleek,	 jardutean,	 trebetasun	
bakarra edota zenbait lantzen dituzte (informazioa elkar-
banatzea, iritzia ematea, erabakitzea...).

Egitura konplexuak:

•	Ikasgelako	hainbat	saiotan	landu	ohi	dira.

•	Egitura	horiek	garatzeko,	askotariko	gaitasun	oso	kon
plexuak, lantzen dituzte parte hartzaileek: informazioa 
bilatzea, laburtzea eta komunikatzea.

Lankidetzan 
ikastea

Pere Pujolàs Maset



Egiturak

oinarrizkoak

•	Irakurgai	elkarbanatua

•	124

•	Orri	birakaria

•	Orri	birakaria,	binaka

•	Hiru	minutuko	etena

•	Arkatzak	erdira

•	Hitzen	jolasa

•	Substantzia

•	Binakako	lana

espezifikoak

•	Zenbakia

•		Zenbaki	berberak	 
elkarrekin

•	Bat	guztiongatik

•	Lauko	kontzeptu	mapa

•	Zalantzen	zakua

•	Galderen	katea

•	Lau	jakintsuak

•	Hobe	elkarrekin

Zer ulertzen dugu  
lankidetzan ikasteaz?
Hurrengo lerroetan, Lankidetza ikaskuntzaren ezaugarri 
nagusiak azpimarratuko ditugu, aditu hauen ekarpenak 
oinarri hartuta: Spencer Kagan (1999), eta Johnson, 
 Johnson eta Holubec (1999):

•	Taldeko	 kideek	 irakasleak	 irakasten	 diena	 ikasi	 behar	
dute, eta ikaskideek ere ikas dezaten lagundu behar dute.

•	Irakasleak	 Lankidetza	 ikaskuntza	 erabiliko	 du	 ikasleek	
ikasgaiko edukiak ikas ditzaten, bai eta taldean lan egiten 
eta solidario izaten ikas dezaten ere.

•	Ikasleak	"lantalde"	iraunkor	eta	egonkorretan	banatuko	
dira; talde horiek, gainera, heterogeneoak izan behar 
dute errendimenduari eta gaitasunari dagokionez.

•	Lankidetzan	 ikaskuntza	bera	 ikasleek	 ikasi	behar	duten	
curriculumeko beste eduki bat da.

Nola banatzen dira ikasleak lankidetzan 
ikasteko taldeetan?
Oro har, lankidetzan ikasteko taldeek lau ikaslez osatuta 
egon behar dute, bost ikaslez gehienez ere. Taldeen osaerak 
heterogeneoa izan behar du generoari, etniari, interesei, 
gaitasunei, motibazioari, errendimenduari eta autonomiari 
dagokienez.

Heterogeneotasun hori ziurtatzeko, ohikoena da irakasleek, 
edo tutoreek, banatzea ikasleak talde desberdinetan, 
betiere kontuan hartuta haien lehentasunak eta balizko 
bateraezintasunak. Horretarako, ikasleei eurei galde 
diezaiekegu zein hiru lagunekin egin nahi duten lan gelan, 
eta horren arabera, gutxien aukeratu dituzten ikasleak 
edota inork  aukeratu ez dituenak identifika daitezke.
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A. Ikasleak taldetan banatzea

Hona hemen taldeak egiteko erabili ohi den ohiko modu 
bat:

1. Taldeak, ahal dela, lau lagunez osatuko dira.

2. Talde-gelako ikasleak hiru zutabetan banatzen dira.

3. Talde bakoitza honela osatuko da: lehen zutabeko ikasle 
bat, erdiko zutabeko bi ikasle eta hirugarren zutabeko 
beste bat. Horrez gain, beste aldagaiak ere kontuan har-
tuko dira: generoa, etnia…

Gaitasun gehien 
dutenak

A A A A

Taldeko gainerako 
ikasleak

B B B B B B B B

Laguntza gehien 
behar dutenak

C C C C

A B

B C

B. Talde motak

Taldeak bi motatakoak izan daitezke: egonkorrak edo noiz-
behinkakoak.

Hurrengo lerroetan, talde mota bakoitzaren ezaugarriak 
 zehaztu dira.

•	TALDE EGONKORRAK: Oinarrizko taldeak. Iraunkorrak 
dira, eta beti izango dute osaera heterogeneoa. Gutxi-
enez, hiruhileko baten iraupena izan behar dute, baina one-
na litzateke ikasturte osoan talde horiek izan ahal izatea.

•	NOIZBEHINKAKO TALDEAK. Saio batean eratzen dira, 
eta gehienez ere, saio batek beste irauten dute (edo gu-
txiago). Kide kopurua ere aldatu egiten da; hau da,  lanak 
binaka, hirunaka, launaka edota ikasle gehiagoren artean 
egin daitezke. Oro har, osaera heterogeneoa dute. Hala, 
noizbehinkako taldeen artean, bi maila bereiz  ditzakegu:

1. Talde homogeneoak. Zenbaitetan, komenigarria izan 
daiteke ikasleek aukera izatea lehiakortasunari dago-
kionez osaera homogeneoagoa duten taldeetan lan 
egiteko, ikaskuntza maila bat lortze aldera. Horrelako-
etan, taldeek jarduerak modu autonomoagoan egin 
ditzakete, eta irakasleak arreta pertsonalagoa eman 
diezaioke talde horietako batzuei.

  Beheko irudian:

  V = ikaskuntza jakin batean gaitasun bikaina lortu 
 duten ikasleak; X = ikaskuntza jakin batean gaitasun 
maila nahikoa lortu dute ikasleak; Y = ikaskuntza jakin 
batean behin eta berriz akats bera egiten dutenak eta 
arreta berezia behar dutenak; eta Z = ikaskuntzarako 
oztopo gehien aurkitzen dituzten eta laguntza espezi-
fikoa behar duten ikasleak.

2. Adituen taldeak. Oinarrizko taldeak, tarteka, adituen 
taldeetan berrantola daitezke. Talde bakoitzeko kide 
bat jakintza arlo edo trebetasun batean espezializatuko 
da (marrazketa, testuen zuzenketa, etab.), aditu egin 
arte. Gero, aditu taldean barneratutako ezagutzak 
transmitituko dizkio bere oinarrizko taldeari. Onena 
litza teke ikasle guztiek izatea aukera talde bateko edo 
besteko aditu gisa jarduteko. Adibidez:

V V

V V

X X

X X

Y Y

Y Y

Z Z

Z Z

A B

B C

A B

B C

A B

B C

A B

B C



Nola ezar daiteke taldetan  
lan egiteko modua?
Proposatu dugun aldaketa egiteko, horretarako aukera ema-
ten diguten baliabide didaktikoak bilatu, garatu eta egokitu 
behar ditugu. Baliabide didaktiko horietako batzuk jartzen 
ditu eskura CA/AC programa (Cooperar para Aprender / 
Aprender a Cooperar) (Pujolàs eta Lago, 2007; Pujolàs, 2008) 
deiturikoak. Baliabide didaktiko horiek esku hartzeko hiru 
eremuren inguruan egituratzen dira programa horretan; hiru 
eremu horiek, hain zuzen, lotura estua dute elkarren artean:

A. Taldearen kohesioa

Lankidetzan ikastea antolaketa ezarri aurretik, talde-gela 
apur bat prestatu behar dugu; pixkanaka-pixkanaka lanki-
detzaren aldeko giroa sortu behar dugu, elkarri lagun tzeko 
eta elkartasuna sustatzeko giroa. Talde kontzientzia hori 
sortzen lagunduko duten jarduerak programatu behar ditu-
gu (talde dinamikak, lankidetza jolasak…).

Lehen 

fasea

Oinarrizko talde bakoitzeko kide bat 
prozedura jakin batean espezializatuko 
da. Espezialitate bereko ikasleek osatuko 
dituzte adituen taldeak.

A  
adituen taldea

B  
adituen taldea

A B

B C

A B

B C

C  
adituen taldea

D  
adituen taldea

A B

B C

A B

B C

Bigarren 

fasea

Ikasle bakoitza bere oinarrizko taldera 
	itzuliko	 da,	 eta	 bere	 jakintza	 ("aditu"	
 bihurtu den gai hori) ikaskideekin elkar-
banatuko du, denek jakintza guztiak ikasi 
arte.

A  
adituen taldea

B  
adituen taldea

A B

B C

A B

B C

C  
adituen taldea

D  
adituen taldea

A B

B C

A B

B C

Eremua prestatzea 
taldean lan  

egiteko

A B

B C

A B

B C

A B

B C

A B

B C

A B

B C

Taldearen 
kohesioa

A
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B. Taldeko lana irakasteko baliabide gisa

Talde-gela aurrez prestatu eta gero, hurrengo urratsa da 
taldeko lana baliabidetzat erabiltzen hastea, pixkanaka-
pixkanaka, ikaskuntza jarduerak egiteko.

Tartean-tartean lankidetzan antolatutako jarduera bat 
 egitea neurri interesgarria da lankidetzan ikasten hasteko. 
Nolanahi ere, gelan jarduerak era horretan antolatzeak ikas-
leen ikaskuntzarako dituen onurak lortzeko, beharrezkoa 
da gehiagotan antolatzea gela lankidetzan jarduteko 
 moduan.

Eremua prestatzea 
taldean lan egiteko

A B

B C

A B

B C

A B

B C

A B

B C

A B

B C

Taldearen 
kohesioa

A

Taldeko lana 

irakasteko 

baliabide 

gisa

BTaldeko lana gero eta 

gehiago erabiltzea

C.  Taldeko lana irakatsi beharreko  
eduki bat

Esku hartzeko C eremuak ideia hau du oinarri: taldeko lana, 
irakasteko baliabide bat ez ezik, irakatsi beharreko eduki 
bat da. Beraz, ikasleei irakastea xede duten jarduerak 
 hartzen ditu oinarri, modu esplizituan eta sistematikoan, 
taldean lantzeko. Horrez gain, ikasgelan egiten diren 
 jardueren antolaketa eredu hori modu erregularrean era-
biliko da.

Aurrez aipatu bezala, esku hartzeko hiru eremu horiek 
 lotura estua dute elkarren artean. Taldearen kohesioa (A) 
 lortzeko esku hartzen dugunean, beharrezkoak (baina ez 
nahikoa) diren baldintzak sortzen laguntzen dugu, ikasleek 
taldean lan egitea (B) lor dezaten eta horrela lan egiten ika-
si nahi izan (eta ikasi) dezaten (C).

Baina, era berean, lankidetzako egiturak (B) erabiltzen ditu-
gunean, taldearen kohesio (A) handiagoa lortzen laguntzen 
dugu, bai eta ikasleek taldean lan egiten ikas dezaten  ere 
(C).

Antzeko zerbait gertatzen da garrantzia taldean lan  egiten 
irakasteari (C) jartzen badiogu; izan ere, horrela hobeto 
 erabiltzen dituzte lankidetzako egiturak (B), eta horrez gain, 
taldearen kohesio (A) handiagoa lortzen laguntzen  dugu.

A B

B C

A B

B C

A B

B C

A B

B C

A B

B C

Taldearen 
kohesioa

A

Talde lana 

irakasteko 

baliabide 

gisa

B

Ta
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Talde lana gero eta 

gehiago erabiltzea

Nola hobetu daiteke taldeen 
funtzionamendua?
Nola lortuko dugu xede hori? Taldearen autoebaluazioa, 
interdependentzia positiboa (rolena, xedeena, zeregine-
na eta identitatearena) eta norberaren eran tzukizuna 
deritzenak garatuko ditugu taldeetan; horiei aurrez adiera-



zitakoak gehitu behar dizkiegu (parte hartze berdinkidea 
eta aldi bereko elkarreragina).

A. Taldearen autoebaluazioa

Xedea da tarteka pentsatzen jartzeko ohitura sortzea ikas-
leengan, bai egiten duten horretan bai taldean lan egiten 
dutenean sortzen diren arazoetan.

Sor daitezkeen arazoen konponbidea finkatzen doa poliki- 
poliki; horrenbestez, zehaztu diren arauak ohitura bihurtuz 
joaten dira, eta talde-gela bakoitzak ohitura horiek bete-
tzea lortzen du lan saioetan.

Taldearen autoebaluazioari esker, arazoa identifika daiteke, 
aztertu, arazoa gainditzen laguntzeko arau bat zehaztu, eta 
arau hori betearazteaz talde bakoitzean nor arduratuko den 
erabaki.

B.  Rolen interdependentzia positiboa:  
talde barruko karguak eta funtzioak

Aurreko atalean aipatu bezala, taldean lan egitea oztopa-
tzen duten arazoak konpontzeko, beharrezkoa da arauak 
zehaztea eta norberaren taldean arau horiek betearazteaz 
nor arduratuko den zehaztea.

Karguak Funtzioak

Koordinatzailea •  Saioa gidatzea: zer egin behar den, 
eta nola jakitea; egituraren urratsei 
jarraitzen zaiela ziurtatzea.

•  Taldearen izenean hitz egitea 
(baldin eta ez badago bozeramaile 
kargurik).

Idazkaria •  Lan saioan ahotsaren tonua 
kontrolatzea.

•  Lantaldearen karpetako orriak 
betetzea.

Intendentea •  Lan egiteko lekua prestatzea 
(taldean lan egiteko mahaiak jartzea).

•  Materiala banatzea eta hura 
zaintzeaz arduratzea.

Laguntzailea •  Ikaskideren bat falta denean, haren 
karguari dagozkion funtzioak betetzea.

•  Behar duenari laguntzea.

Bozeramailea 
(5 kideko 
taldeetan)

•  Taldearen izenean hitz egitea.

Kargu horiek txandakatuz doaz. Denborarekin, ona da  talde 
bateko kide guztiek kargu guztiak gauzatu ahal izatea.

C.  Xedeen interdependentzia positiboa:  
helburu argiak

Hauek izango dira, beti, talde-gela bakoitzean dauden 
lankidetzako talde guztiek izango dituzten oinarrizko 
 helburuak:

•	Ikaskuntzan	denek	aurrera	egitea,	nork	bere	gaitasunen	
arabera.
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•	Elkarri	 laguntzea;	 lankidetzan	 jardutea,	 ikaskuntzan	
 aurrera egiteko.

Bestalde, talde jakin batek, bere funtzionamenduaren aldiz-
kako berrikuspenen ondorioz, bere taldearentzako helburu 
espezifikoak proposa ditzake.

Adibidez, beste gauza batzuez hitz egiteko joera duen talde 
batek	helburu	espezifiko	hau	proposa	dezake:	"Harira	joa-
tea,	eta	denborarik	ez	galtzea	beste	kontuez	hitz	egiten".

Arlo bakoitzeko saioek iraun bitartean, helburu horiek 
 gogoan izan behar dira, une oro (zikloko edo etapako beste 
helburu orokorrez eta arlo bakoitzeko helburu didaktikoez 
gain).

D.  Zereginen interdependentzia positiboa:  
lanaren banaketa berdinkidea

Taldean lan egiteak ez du baztertzen norberaren lana, guz-
tiz kontrakoa: taldeak taldekide bakoitzaren bakarkako lana 
susta eta bultza dezake, eta hala egin behar du, gainera.

Taldeko kideek zerbait denen artean egin behar dutenean, 
oso garrantzitsua da taldeak lana behar bezala planifika-
tzen jakitea. Horretarako, bi estrategia espezifiko garatu be-
har dira:

•	 Ekintzari aurrea hartzea. Hau da, ekintza jakin bat 
 gauzatuz gero zer gertatuko den aurreikustea, hutsik ez 
egiteko eta lortu nahi duten helburua eskuratzeko egin 
behar duten horretan asmatzeko.

•	Ekintzaren plangintza. Hau da, egin beharreko jardue-
rak zehaztea, eta taldeko kideen artean behar bezala 
 banatzea.

E.  Identitatearen interdependentzia positiboa:  
talde kontzientzia

Talde kontzientzia hori barneratuz joateko, oso elementu 
garrantzitsuak dira taldeko ospakizunak, talde-gela osoare-
nak eta talde bakoitzarenak, bereziki.

Noski, ospakizunak ez dira egiten inolako arrazoirik gabe; 
hau da, zerbait ospatzeko arrazoia dagoenean egiten dira: 
ikasturteko ikaskuntzetan izandako arrakasta, partaideren 
baten lorpen berezia, etab. Eta noski, partaideentzat eta 
irakasleentzat bereziak diren datak iristen direnean (ono-
mastikarekin lotura dutenak, urtebetetzeak…).

Ospakizun horiek hainbat modutan adieraz daitezke:

•	Txaloak	joz	(irakasle	batek	edo	ikasleetako	batek	proposa-
tu duelako).

•	Taldeko	besarkadak	emanez.

•	Pertsona	bati	besarkadak	eta	musuak	emanez	(ikasle	jakin	
bat zoriontzeko).

Taldeko ospakizunen bidez, gainera, elkarren artean lotuta 
dauden zenbait helburu lor daitezke:

•	Helburutzat	ezarritakoa	lortu	dutela	sentitzea,	ikaskuntzan	
denek aurrera egitea lortu dutelako.

•	Besteek	 balioesten	 eta	 errespetatzen	 dutela	 sentitzea.	
Hala, ikasleek ikasten jarraitzeko konpromisoa berresten 
dute.

•	Ikasteko	gai	sentitzea;	batzuk	besteen	 laguntzari	esker,	
eta beste batzuk, ikaskideek ikas dezaten laguntzeagatik.

F. Norberaren erantzukizuna

Norberaren erantzukizuna faktore hauen bidez adierazten da:

•	Ikasleak	bere	taldean	duen	karguari	dagozkion	funtzioak	
betetzea.

•	Taldearen	helburu	orokorrak	lortzen	laguntzea.

•	Ezarri	zaizkion	zereginak	betetzea.

Taldearen funtzionamenduaren aldizkako berrikuspenetan, 
bakarkako erantzukizun hori konpromiso pertsonalen 
 bidez zehaztu behar da; hau da, taldeak aurrerantzean 
 hobeto funtziona dezan taldeko kide bakoitzak zer konpro-
miso hartzen duen zehaztu behar da.



Ikasleei irakatsi behar zaie zer egin behar den lantalde 
bat osatzeko eta nola antolatu behar duten haien tal-
deak ahalik eta errendimendu handiena izateko eta lan 
egiteko modu horren bidez ahalik eta onura gehien 
lortzeko. Horrenbestez, talde lana ez da irakasteko 
 baliabide bat soilik; hau da, ikasleei irakatsi behar die-
gun beste eduki bat da.

Hori horrela, eduki hori (edo gaitasun hori) beste arlo 
 batzuetako gaitasunak irakasten dizkiegun modu sistema-
tiko eta iraunkor berean irakatsi behar diegu ikasleei, 
 gutxienez.

Nola irakatsiko diegu taldean lan egiten?

Kontuan izan behar dugu jende guztiak ez dituela talde 

txikietan lan egiteko behar diren ezaugarri espezifikoak; 

gainera, taldean lan egitea zailagoa da hasiera batean uste 

izan daitekeena baino.

Taldeko lana gaitasuna landuz: hau da, ez da nahikoa 

 taldean lan egiten praktikatuz soilik ikastea; horretaz gain, 

modu sistematikoan, egituratuan eta ordenatuan –eta nos-

ki, etengabean– irakatsi behar diegu taldean lan  egiten.

Elementua Deskripzioa

1.  Interdependentzia  
positiboa

Identitatearena
Talde bateko kideek talde kontzientzia dute: gustura sentitzen dira elkarrekin 
lan egiteaz eta elkarri laguntzeaz. 

Xedeena
Jabetu dira elkarrekin hobeto lortzen dituztela aurrez ezarri dituzten 
 helburuak.

Rolena

Taldeko kide bakoitzak rol espezifiko bat beteko du, gainerako taldekideen 
rolaren osagarria dena; hau da, funtzio espezifiko batzuk izango 
ditu, taldearen funtzionamendurako eta dituzten helburuak lortzeko 
ezinbestekoak direnak.

Zereginena
Proiektu komunetan, taldeko kide bakoitzak egokitu zaion zeregina beteko 
du, taldeko gainerako kideek dituzten zereginen osagarria dena.

2.  Parte hartze berdinkidea Taldeko kide guztiek taldean parte hartzeko aukera berdinak izan behar dituzte.

3. Aldi bereko elkarreragina Taldeko lanean, taldekide guztien artean ahalik eta elkarreragin handiena izatea lortu behar 
da; hau da, eztabaidatu, norberaren ideiak azaldu, hitz egin eta taldeko kideen artean erabaki 
adostuak hartuko dituzte.

4.  Norberaren 
erantzukizuna eta 
konpromiso pertsonala

Norberaren erantzukizunik gabe, ezin da taldean lan egin. Erantzukizun hori taldearen 
funtzionamendua hobetzeko norberak hartzen dituen konpromiso pertsonalen bidez  
zehazten da.

5. Taldearen autoebaluazioa Taldearen funtzionamenduari buruz pentsatzen jartzea, taldearen indarrak identifikatzeko eta 
indartzeko, eta taldearen ahultasunak zein diren jakin eta horiek hobetzeko helburuak ezartzeko.
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B.  Talde planak, aldizkako berrikuspenak eta 
 taldearen karpeta

Taldeko lana talde bakoitzak zehazten du; epe jakin batera-
ko dituen asmoen adierazpena da, eta aldi horren amaie-
ran, taldea elkartu egin behar da, asmo horiek ebaluatzeko, 
haien funtzionamendua berrikusteko, bereziki ongi zer egi-
ten duten eta zertan hobetu behar duten identifikatzeko, 
eta balioespen hori oinarri hartuta, hurrengo talde planaren 
helburu eta konpromiso pertsonalak zehazteko.

Talde plana egiteko, txantiloi bat dugu, bereizitako bi zati 
dituena. Bata, plangintzarako da, eta bertan, taldearen helbu-
ruak, kargu bakoitza beteko duen ikaslearen izena, eta bakoi-
tzaren konpromiso pertsonalak zehazten dira –denbora aldi 
jakin baterako–; bestea, berriz, balioespenerako da, eta 
bertan, helburuak zer neurritan lortu diren, kargu bakoitzaren 
funtzioak nola gauzatu  diren, eta konpromiso pertsonalak 
zenbateraino bete diren zehaztuko da –aldia amaitzen 
 denean–.

Taldeko lanaren  
funtsezko elementuak

Xedeen interdependentzia 
positiboa

Rolen interdependentzia  
positiboa

Zereginen interdependentzia 
positiboa

Identitatearen  
interdependentzia positiboa

Taldearen aldizkako 
 berrikuspena

Taldearen  
autoebaluazioa

Taldean lan egiten irakasteko  
oinarrizko alderdiak

Helburuen  
ezagutza

Taldeko kideek argi izan behar dute zer helburu lortu nahi dituzten 
(ikastea eta ikasten laguntzea).

Rolen  
betetzea

Taldekide bakoitzak rol bat izango du esleituta, eta rol hori bete-
tzeko zer erantzukizun dituen jakin behar du.

Lanaren  
banaketa

Taldeak zerbait egin edo sortu nahi badu, egin beharreko lana 
 denen artean banatu behar dute.

Talde  
kontzientzia

Talde egonkorren (oinarrizko taldeak) funtzionamenduari esker eta 
egin daitezkeen beste zenbait dinamikaren bidez lor daiteke.

Gizarte trebetasunen 
garapena

Taldekide bakoitzaren konpromiso pertsonal bihurtzen dira, horrek 
behar bezala funtziona dezan.

Taldearen 
 funtzionamenduaren 

 autoerregulazioa

Zuzen zer ez duten egiten identifikatu behar dute, eta poliki-poliki 
hobetzen joateko bitartekoak jarri behar dituzte.

A.  Taldean lan egiten irakasteko oinarrizko  
alderdiak

Taldean lan egiten erakusteko, oso kontuan izan behar dira 
alderdi hauek, aurreko atalean ikasi ditugun taldeko lana-
ren oinarrizko elementuekin lotura estua dutenak, hain 
zuzen ere:



Talde plan bakoitzaren plangintzaren eta balioespenaren 
artean, tarteko zenbait berrikuspen egiten dira, lan saio ba-
ten amaieran taldeak zer funtzionamendu izan duen berri-
kusteko. Tarteko berrikuspen horiek Saioen egunerokoa 
deritzon euskarrian jasoko ditugu.

Talde bakoitzak, gainera, Lantaldearen karpeta bat 
dauka, idazkariak kudeatzen eta gordetzen duena. 
Karpetaren azalean, hauek agertzen dira:

•	Taldearen izena.

•	Logotipo bereizgarria, ikasketen maila, eta ikastetxearen 
izena.

Karpetaren barruan, lau dokumentu daude:

•	Taldekideen izenak ageri diren orria, eta bakoitzaren 
 argazkia edo autorretratua.

•	Funtzionamendu arauak talde-gelak, edo talde jakin 
batek, betetzeko konpromisoa hartzen duena.

•	Kargu bakoitzaren funtzio espezifikoak (ikusi 37. or.).

•	Ikasturtean	zehar	egiten	dituzten	talde planak, taldea-
ren funtzionamendua hobetuz joateko. Aurrez aipatu 
 bezala, plan bakoitzak atal hauek izan behar ditu:

Zer elementurekin  
lotzen den

Xedeen interdependentzia 
positiboa

Rolen interdependentzia 
 positiboa

Norberaren erantzukizuna 
eta konpromiso pertsonala

Zereginen interdependentzia 
positiboa

Taldearen  
autoebaluazioa

Talde planaren atalak

Taldearen  
helburuak

•		Lankidetzan	ikastea	antolaketa	duen	talde	baten	helburu	bereziak	 
eta talde guztien helburu komunak:

– Ikaskuntzan aurrera egiten jarraitzea

– Elkarri laguntzea

•		Talde jakin baten beste helburu espezifiko batzuk.

Karguak eta 
 funtzioak

Talde barruan kargu bakoitza nork beteko duen:

•		Koordinatzailea

•		Idazkaria

•		Intendentea

•		Laguntzailea

•		[Bozeramailea]

Konpromiso 
 pertsonalak

Taldeko kide bakoitzak zer konpromiso hartzen duen, taldeak 
 hobeto funtziona dezan.

Talde  planaren 
aldizkako 

 balioespena

Helburuak zer neurritan lortu dituzten, norberaren karguari dagozkion 
funtzioak nola gauzatu dituzten eta konpromiso pertsonalak 
zenbatean bete dituzten egiaztatzea.
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Taldeko dimentsioa: Talde-gela

Aldizkakotasun luzeagoarekin (adibidez, hiru hilean behin), 
eta tutoretza orduan bilduta daudela, talde-gela osoa 
pentsatzen jartzen da, talde gisa zer funtzionamendu oro-
kor duten jabetzeko; hau da, zer egiten duten bereziki ongi 
eta zertan hobetu behar duten.

Lehenengo bileran, funtzionamendu arauak zehaztu 
 ditzakete. Lehenengo bilera horren ondoren egingo diren 
beste bileretan, berriz, arau horiek berrikus ditzakete: 
arauak betetzen dituzten ala ez, beste arau batzuk gehitu 
behar dituzten, eta abar.

Horrela, beraz, beste elementu bat sar dezakegu: Multzo 
planak. Multzo planek, talde planen ildotik, alderdi hauek 
zehazten dituzte:

•	Hurrengo	hiruhilekorako	zer	helburu	duten	edota	zer	hel-
buru dituzten.

•	Hurrengo	hiruhilekoan	nola	banatuko	dituzten	zereginak	
oinarrizko taldetan.

•	Taldegela	guztiak	funtzionamendu	ona	izan	dezan		talde	
bakoitzak zer konpromiso hartu dituen.

Banakako dimentsioa

Ebaluazio mota horrek bi ezaugarri bereizgarri hauek ditu:

–  Banakakoa da, irakasleak ikasleei banan-banan errepara tzen 
dien aldetik; izan ere, taldean lan egitearekin lotura duten 
gaitasunen garapenean egiten den aurrerapena, gainerako 
gaitasunetan gertatzen den bezala, oso desber dina izan 
daiteke ikasle batzuengan eta beste ikasle batzu engan.

–  Ez du loturarik taldearen eta multzoaren ebaluazio-
arekin; izan ere, taldearen funtzionamenduari dagokio-
nez balorazio jakin bat (baxua, arrunta edo altua) jaso 
duen talde batean, taldekide bakoitzak taldearen fun-
tzionamendu egokiari edo txarrari egiten dion ekarpena 
desberdina izan daiteke.

 –  Plangintzarako orri bat.

 –  Balioespenerako beste orri bat.

 –  Bien artean, tarteko berrikuspenak eta aldizka koak 
(Saioen egunerokoa) ere gordetzen dira.

Nola ebaluatuko dugu taldeko lana?
Taldeko lanaren ebaluazioa oso alderdi garrantzitsua da, 
noski. Gure ikasleei taldean lan egiten irakatsi nahi diegun 
unetik beretik, taldeko lanean zer aurrerapen egiten dituz-
ten ebaluatuz joan behar dugu.

A. Aurretiko gogoetak

Taldeko lana ebaluatzeko, kontuan izan behar ditugu alder-
di hauek:

•	Taldean	 lan	 egiten	 ikasten	 doazen	 egiaztatzea;	 poliki	
poliki, baina gero eta gehiago.

•	Norberaren	jakintza	eta	ikasteko	modua	besteen	jakintza-
ren eta ikasteko moduaren ondoan jartzen ikasten ari 
 diren egiaztatzea; horrela, etorkizunean, gai izango dira 
arazo komunak elkarrekin ebazteko eta gainditzeko.

B.  Taldeko lanaren ebaluazioaren dimentsioak

Taldeko lana ebaluatzean, bi dimentsio bereizten ditugu: 
bata, taldeko dimentsioa (oinarrizko taldeena eta talde- 
gelarena), eta bestea, norberaren dimentsioa.

Taldeko dimentsioa:  Oinarrizko taldeak

Oinarrizko taldeek talde planen bidez eta aldizkako berrikus-
penen bidez egituratzen dute taldeen funtziona mendua:

–  Talde planean, taldekideek zer asmo dituzten azaltzen 
dute: zer lortu nahi duten beren taldearen funtzionamen-
duari dagokionez, denbora epe jakin batean.

–  Aldizkako berrikuspenetan, denbora bat hartzen 
dute, jabetzeko jada zer egiten duten ondo eta, ostera, 
zer alderditan hobetu behar duten.



Kasu honetan, ebaluazio hezitzaile eta batutzaile bat da, 
kalifikazio baten bidez adierazten dena, beste arloetako 
gaitasunak ebaluatzean ematen zaienaren berdina.

Amaitzeko, ideia bat azpimarratu nahi dugu; hau da, ez 
 zaigu egokia  iruditzen ikasle baten banakako kalifikazioa 
talde bereko kide guztiek (taldean ongi funtzionatu 
 dutelako) beren kalifikazioa hobetu izanaren mende 
 egotea.
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Edukiak Problemarik gabe! Buruzko kalkulua Gaitasunak hobetzen!

LE
H

EN
 H

IR
U

H
IL

EK
O

A

0 Guztiok ikasten dugu besteengandik
6. or.

Zenbaki-sistema erromatarra / Zazpi zifrara arteko zenbakiak / 
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketa / Zatikiak eta zatikien gaiak / 
Zenbaki dezimaldunak

1 Zenbakiak eta eragiketak
12. or.

Zazpi zifratik gorako zenbakiak / Batuketaren eta kenketaren 
propietateak / Zenbakiak ordenatzea / Zenbakiak zuzenean adieraztea.
Milakoetara biribiltzea

Testu batetik datuak 
eskuratzea problema bat 
ebazteko

Lau edo bost zifrako zenbakiei milako zehatzak batzea
Lau edo bost zifrako zenbakiei milako zehatzak kentzea

Berri zientifiko bat 
interpretatzea

2 Biderketa eta zatiketa
28. or.

Biderketa eta haren propietateak / Zatiketa / Zatiketaren gaien arteko 
erlazioa / Banatze propietatea / Eragiketa konbinatuen hierarkia

Problema bat ebaztea 
urrats batzuei jarraituz

Hiru zifrako zenbakiak hamarreko edo ehuneko zehatzez 
biderkatzea
Hiru zifrako zenbakiak milako zehatzez biderkatzea

Txangoa antolatzea

3  Zatikiak
44. or.

Izendatzaile bereko zatikien batuketa eta kenketa / Zatiki baliokideak / 
Zatikien eta unitatearen arteko konparazioa / Zatikien konparazioa / 
Zenbaki baten zatikia 

Eskema bat edo marrazki 
bat erabiltzea problema 
ebazteko

0z bukatzen diren hiru edo lau zifrako zenbakiak 
hamarreko edo ehuneko zehatzez zatitzea
Lau edo bost zifrako zenbakiak milako zehatzez zatitzea

Marrazki bat interpretatzea

4 Zenbaki dezimaldunak
60. or.

Hamarrena, ehunena eta milarena / Zenbaki dezimaldunen irakurketa eta 
idazketa / Zenbaki dezimaldunak ordenatzea / Zenbakizko zuzenean 
adieraztea eta dezimaletara biribiltzea

Problema baten 
erantzunaren estimazioa 
egitea

Zenbaki baten zatikia kalkulatzea
Zenbakitzailea 1 baino handiagoa duen zenbaki baten 
zatikia kalkulatzea

Maiztasunen taula bat 
interpretatzea

maTEST 76. or.

Klik batekin Barra grafiko bat egitea, kalkulu orri batekin 77. or.

Gaitasunak proban! Zure urtebetetze festa antolatzea 78. or.
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5 Eragiketak zenbaki dezimaldunekin
80. or.

Zenbaki dezimaldunen batuketa eta kenketa / Zenbaki dezimaldunen 
biderketa / Zenbaki dezimaldun baten eta zenbaki arrunt baten arteko 
zatiketa / Zatidura dezimalduna duten bi zenbakiren arteko zatiketa

Enuntziatu baterako 
galderak asmatzea, eta 
ebaztea

Bi zifrako zenbakiak 0,5ez biderkatzea
Bi zifrako zenbakiak 0,1ez biderkatzea

Errezeta bat interpretatzea, 
eta egitea

6 Luzera
96. or.

Metroa baino handiagoak eta txikiagoak diren neurri unitateak / 
Adierazpen sinplea eta konplexua. Neurtzeko tresnak / 
Eragiketak: luzera / Perimetroa

Eragiketak egitea datuak 
neurri unitate berean 
adierazita

Bi zifrako zenbakiak 0,5ez zatitzea
Bi zifrako zenbakiak 0,1ez zatitzea

Igeriketako eskolak hartzea

7 Edukiera eta masa
112. or.

Litroa baino handiagoak eta txikiagoak diren neurri unitateak / Gramoa 
baino handiagoak eta txikiagoak diren neurri unitateak / Adierazpen 
sinplea eta konplexua. Neurtzeko tresnak / Eragiketak: edukiera eta masa

Eragiketak egitea modu 
konplexuan adierazitako 
datuekin

Bi zifrako zenbakiak 0,2z biderkatzea
Bi zifrako zenbakiak 0,2z zatitzea

Behatzea eta neurriak hartzea

8 Denbora
128. or.

Urtea baino denboraldi luzeagoak eta laburragoak / 
Sistema hirurogeitarra: orduak, minutuak eta segundoak / 
Adierazpen sinplea eta konplexua / Eragiketak: denbora

Problema baten emaitza 
modu logikoan 
interpretatzea

Zenbaki dezimaldunak 10ez eta 100ez biderkatzea
Zenbaki dezimaldunak 1.000z biderkatzea

Ibilbide bat interpretatzea

maTEST 144. or. 

Klik batekin Eragiketak online egitea, Wiris kalkulagailuarekin 145. or.

Gaitasunak proban! Armairuko arropak aldatzea  146. or.
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9 Angeluak
148. or.

Angeluak eta angeluen neurria. Sistema hirurogeitarra / Angeluen 
batuketa eta kenketa / Ondozko ondoko angeluak, angelu auzokideak 
eta erpinez aurkako angeluak. Angelu osagarriak eta betegarriak / 
Angeluak eta biraketak

Problema baten 
enuntziatua asmatzea 
galdera batean 
oinarrituta

Zenbaki dezimaldunak 10ez eta 100ez zatitzea
Zenbaki dezimaldunak 1.000z zatitzea

Mapa batean angeluak 
neurtzea

10 Irudi lauak eta mugimenduak
164. or.

Poligonoen sailkapena / Triangeluen sailkapena / Laukien sailkapena / 
Zirkunferentzia, zirkulua eta irudi zirkularrak / Simetria eta translazioa

Problema bat 
sinplifikatzea, ebazteko

Bi zifrako zenbakiak 9z biderkatzea
Bi zifrako zenbakiak 99z biderkatzea

Koadro bat behatzea

11 Azalera eta azalera neurriak
180. or.

Gainazalaren neurketa: azalera / Metro, dezimetro eta zentimetro 
karratua / Karratuaren eta laukizuzenaren azalera / Triangeluaren eta 
erronboidearen azalera 

Beste irudi batzuen 
azalera kalkulatzea

Bi zifrako zenbakien gutxi gorabeherako biderkadura 
kalkulatzea
Bi zifrako zenbakien gutxi gorabeherako zatidura 
kalkulatzea

Arkeologiako udaleku 
batera joatea

12 Informazioaren tratamendua
196. or.

Maiztasunen taula, moda eta batez besteko aritmetikoa / 
Barra grafiko sinplea eta bikoitza / Maiztasunen poligonoa / 
Piktograma

Grafiko batetik problema 
bat ebazteko datuak 
eskuratzea

Hiru zifrako zenbakien gutxi gorabeherako biderkadura 
kalkulatzea, ehunekoetara biribilduta
Hiru zifrako zenbakien gutxi gorabeherako zatidura 
kalkulatzea, ehunekoetara biribilduta

Faktura baten grafikoa 
aztertzea

maTEST 212. or.

Klik batekin Irudi lauak marraztea, GeoGebra programarekin 213. or.

Gaitasunak proban! Tangram bat egitea 214. or.

5. mailako  
edukien mapa
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Edukiak Problemarik gabe! Buruzko kalkulua Gaitasunak hobetzen!
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0 Guztiok ikasten dugu besteengandik
6. or.

Zenbaki-sistema erromatarra / Zazpi zifrara arteko zenbakiak /
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketa / Zatikiak eta zatikien gaiak / 
Zenbaki dezimaldunak

1 Zenbakiak eta eragiketak
12. or.

Zazpi zifratik gorako zenbakiak / Batuketaren eta kenketaren 
propietateak / Zenbakiak ordenatzea / Zenbakiak zuzenean adieraztea.
Milakoetara biribiltzea

Testu batetik datuak 
eskuratzea problema bat 
ebazteko

Lau edo bost zifrako zenbakiei milako zehatzak batzea
Lau edo bost zifrako zenbakiei milako zehatzak kentzea

Berri zientifiko bat 
interpretatzea

2 Biderketa eta zatiketa
28. or.

Biderketa eta haren propietateak / Zatiketa / Zatiketaren gaien arteko 
erlazioa / Banatze propietatea / Eragiketa konbinatuen hierarkia

Problema bat ebaztea 
urrats batzuei jarraituz

Hiru zifrako zenbakiak hamarreko edo ehuneko zehatzez 
biderkatzea
Hiru zifrako zenbakiak milako zehatzez biderkatzea

Txangoa antolatzea

3  Zatikiak
44. or.

Izendatzaile bereko zatikien batuketa eta kenketa / Zatiki baliokideak / 
Zatikien eta unitatearen arteko konparazioa / Zatikien konparazioa / 
Zenbaki baten zatikia 

Eskema bat edo marrazki 
bat erabiltzea problema 
ebazteko

0z bukatzen diren hiru edo lau zifrako zenbakiak 
hamarreko edo ehuneko zehatzez zatitzea
Lau edo bost zifrako zenbakiak milako zehatzez zatitzea

Marrazki bat interpretatzea

4 Zenbaki dezimaldunak
60. or.

Hamarrena, ehunena eta milarena / Zenbaki dezimaldunen irakurketa eta 
idazketa / Zenbaki dezimaldunak ordenatzea / Zenbakizko zuzenean 
adieraztea eta dezimaletara biribiltzea

Problema baten 
erantzunaren estimazioa 
egitea

Zenbaki baten zatikia kalkulatzea
Zenbakitzailea 1 baino handiagoa duen zenbaki baten 
zatikia kalkulatzea

Maiztasunen taula bat 
interpretatzea

maTEST 76. or.

Klik batekin Barra grafiko bat egitea, kalkulu orri batekin 77. or.

Gaitasunak proban! Zure urtebetetze festa antolatzea 78. or.
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5 Eragiketak zenbaki dezimaldunekin
80. or.

Zenbaki dezimaldunen batuketa eta kenketa / Zenbaki dezimaldunen 
biderketa / Zenbaki dezimaldun baten eta zenbaki arrunt baten arteko 
zatiketa / Zatidura dezimalduna duten bi zenbakiren arteko zatiketa

Enuntziatu baterako 
galderak asmatzea, eta 
ebaztea

Bi zifrako zenbakiak 0,5ez biderkatzea
Bi zifrako zenbakiak 0,1ez biderkatzea

Errezeta bat interpretatzea,
eta egitea

6 Luzera
96. or.

Metroa baino handiagoak eta txikiagoak diren neurri unitateak / 
Adierazpen sinplea eta konplexua. Neurtzeko tresnak /
Eragiketak: luzera / Perimetroa

Eragiketak egitea datuak 
neurri unitate berean 
adierazita

Bi zifrako zenbakiak 0,5ez zatitzea
Bi zifrako zenbakiak 0,1ez zatitzea

Igeriketako eskolak hartzea

7 Edukiera eta masa
112. or.

Litroa baino handiagoak eta txikiagoak diren neurri unitateak / Gramoa 
baino handiagoak eta txikiagoak diren neurri unitateak / Adierazpen 
sinplea eta konplexua. Neurtzeko tresnak / Eragiketak: edukiera eta masa

Eragiketak egitea modu 
konplexuan adierazitako 
datuekin

Bi zifrako zenbakiak 0,2z biderkatzea
Bi zifrako zenbakiak 0,2z zatitzea

Behatzea eta neurriak hartzea

8 Denbora
128. or.

Urtea baino denboraldi luzeagoak eta laburragoak /
Sistema hirurogeitarra: orduak, minutuak eta segundoak /
Adierazpen sinplea eta konplexua / Eragiketak: denbora

Problema baten emaitza 
modu logikoan 
interpretatzea

Zenbaki dezimaldunak 10ez eta 100ez biderkatzea
Zenbaki dezimaldunak 1.000z biderkatzea

Ibilbide bat interpretatzea

maTEST 144. or. 

Klik batekin Eragiketak online egitea, Wiris kalkulagailuarekin 145. or.

Gaitasunak proban! Armairuko arropak aldatzea  146. or.
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9 Angeluak
148. or.

Angeluak eta angeluen neurria. Sistema hirurogeitarra / Angeluen 
batuketa eta kenketa / Ondozko ondoko angeluak, angelu auzokideak 
eta erpinez aurkako angeluak. Angelu osagarriak eta betegarriak / 
Angeluak eta biraketak

Problema baten 
enuntziatua asmatzea 
galdera batean 
oinarrituta

Zenbaki dezimaldunak 10ez eta 100ez zatitzea
Zenbaki dezimaldunak 1.000z zatitzea

Mapa batean angeluak 
neurtzea

10 Irudi lauak eta mugimenduak
164. or.

Poligonoen sailkapena / Triangeluen sailkapena / Laukien sailkapena / 
Zirkunferentzia, zirkulua eta irudi zirkularrak / Simetria eta translazioa

Problema bat 
sinplifikatzea, ebazteko

Bi zifrako zenbakiak 9z biderkatzea
Bi zifrako zenbakiak 99z biderkatzea

Koadro bat behatzea

11 Azalera eta azalera neurriak
180. or.

Gainazalaren neurketa: azalera / Metro, dezimetro eta zentimetro 
karratua / Karratuaren eta laukizuzenaren azalera / Triangeluaren eta 
erronboidearen azalera 

Beste irudi batzuen 
azalera kalkulatzea

Bi zifrako zenbakien gutxi gorabeherako biderkadura 
kalkulatzea
Bi zifrako zenbakien gutxi gorabeherako zatidura 
kalkulatzea

Arkeologiako udaleku
batera joatea

12 Informazioaren tratamendua
196. or.

Maiztasunen taula, moda eta batez besteko aritmetikoa /
Barra grafiko sinplea eta bikoitza / Maiztasunen poligonoa /
Piktograma

Grafiko batetik problema 
bat ebazteko datuak 
eskuratzea

Hiru zifrako zenbakien gutxi gorabeherako biderkadura 
kalkulatzea, ehunekoetara biribilduta
Hiru zifrako zenbakien gutxi gorabeherako zatidura 
kalkulatzea, ehunekoetara biribilduta

Faktura baten grafikoa 
aztertzea

maTEST 212. or.

Klik batekin Irudi lauak marraztea, GeoGebra programarekin 213. or.

Gaitasunak proban! Tangram bat egitea 214. or.

Errezeta bat interpretatzea,
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Edukiak Problemarik gabe! Buruzko kalkulua Gaitasunak hobetzen!
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0 Denok ikasten dugu elkarrengandik
6. or.

Zenbaki sistema hamartarra  /  Biderketa eta zatiketa  /  Eragiketa 
konbinatuak  /  Zenbaki dezimaldunen eta zatikien arteko lotura  /  
Oinarrizko neurri unitateak

1 Multiploak eta zatitzaileak
12. or.

Zenbaki baten multiploak. Multiplo komunetan txikiena  / 
Zenbaki baten zatitzaileak. Zenbaki lehenak eta zenbaki konposatuak  /  
Zatitzaile komunetan handiena  /  Zatigarritasun irizpideak

Multiplo komunetan 
txikiena edo zatitzaile 
komunetan handiena 
kalkulatzea

Bi zifrako zenbait zenbakiren arteko batuketak egitea, 
bi zenbakiren batura hamarreko zehatza denean.
Nola egin hiru zifrako zenbait zenbakiren arteko batuketak, 
biren batura hamarreko zehatza denean?

Grafiko batetik informazioa 
lortzea

2 Berreketak eta erro karratua
28. or.

Berreketak. Zenbaki baten karratua eta kuboa  /  Hamarren berreturak. 
Zenbakiak hamarren berreturatan deskonposatzea  /  Erro karratua  /  
Gutxi gorabeherako erro karratua 

Kalkulagailuaz 
problemak ebaztea

Hamarreko zehatzen karratuak kalkulatzea
Nola kalkulatu ehuneko zehatzen karratuak?

Iragarki batetik informazioa 
lortzea

3 Zenbaki dezimaldunak. Batuketak, 
kenketak eta biderketak 44. or.

Zenbaki dezimaldunak  /  Zenbaki dezimaldunak ordenatzea, adieraztea 
eta hurbiltzea  /  Zenbaki dezimaldunen arteko batuketak eta kenketak  /  
Zenbaki dezimaldunen arteko biderketak

Problema bat ebazteko 
behar diren datuak 
hautatzea eta problema 
ebaztea

Bi eta hiru zifrako zenbakiak 0,1ez biderkatzea
Nola biderkatu bi eta hiru zifrako zenbakiak 0,3z?

Opari bat erostea

4 Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketak
60. or.

Zenbaki dezimaldun bat zenbaki arrunt batez zatitzea  /  Zatiduran dezimalak 
dituzten zatiketak  /  Zatiketa baliokideak  /  Zenbaki arrunt bat zenbaki 
dezimaldun batez zatitzea  /  Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketak

Grafikoetatik datuak 
lortzea, problemak 
ebazteko

Bi zifrako zenbakiak 0,25ez biderkatzea
Nola biderkatu bi zifrako zenbakiak 0,4z?

Kartel batetik informazioa 
lortzea

maTEST 76. or.

Klik batekin Berreketak eta erroketak kalkulatzea, Wiris lineako kalkulagailuaz 77. or.

Gaitasunak proban! Eraikuntza jokoa  78. or.
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5 Zenbaki positiboak eta negatiboak
80. or.

Zenbaki positiboak eta negatiboak  /  Zenbaki osoak zenbakizko 
zuzenean adieraztea eta konparatzea  /  Zenbaki osoen arteko batuketak

Problemak grafikoki 
ebaztea eta lortutako 
emaitza egiaztatzea

Bi zifrako zenbakiak 0,25ez zatitzea
Nola zatitu bi zifrako zenbakiak 0,4z?

Zer non panel bat 
interpretatzea

6 Zatikiak eta eragiketak
94. or.

Zatiki baliokideak  /  Izendatzaile desberdineko zatikiak  / 
Zatikiak konparatzea  /  Zatikien arteko batuketak eta kenketak  /  
Zatikien arteko biderketak eta zatiketak

Problemak amaieratik 
hasita ebaztea

Bi zifrako zenbakiak 1,5ez biderkatzea
Nola biderkatu bi zifrako zenbakiak 0,75ez?

Diskoak sailkatzea eta 
ordenatzea

7 Ehunekoak eta proportzionaltasuna
112. or.

Ehunekoa edo portzentajea. Kantitate baten ehunekoa  / 
Beherapenak eta igoerak  /  Magnitude proportzionalak. 
Proportzionaltasun zuzena  /  Unitatera laburtzea

Problema bat ebazteko 
eman beharreko urratsak 
azaltzea

Kantitate baten % 10 kalkulatzea
Nola kalkulatu kantitate baten % 50?

Ordenagailu bat erostea

8 Eskalak eta planoko mugimenduak
128. or.

Planoetako eta mapetako eskalak  /  Antzekotasunari buruzko 
lehen ideiak  /  Simetriak, translazioak eta biraketak  / 
Puntuak planoan adieraztea

Problemak ebaztea, 
planoak eta mapak  
erabiliz

Kantitate baten % 20 kalkulatzea
Nola kalkulatu kantitate baten % 30?

Logela batean 
aldaketak egitea

maTEST 144. or.

Klik batekin Puntuak planoan adieraztea, GeoGebra erabiliz  145. or.

Gaitasunak proban! Txangoa izotz pistara  146. or.
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9 Neurri unitateak
148. or.

Luzera unitateak. Eragiketak  /  Edukiera unitateak. Eragiketak  / 
Masa unitateak. Eragiketak  /  Azalera unitateak

Problemak ebaztea, 
zenbait neurri unitate 
erabiliz

Kantitate baten % 40 kalkulatzea
Nola kalkulatu kantitate baten % 60?

Zirkuitu baten planoa 
interpretatzea

10 Perimetroa eta azalera
164. or.

Poligono baten perimetroa  /  Zirkunferentzia baten luzera  /  
Paralelogramoen azalera  /  Triangeluen azalera  /  Poligono erregularren 
azalera  /  Poligono irregularren azalera  /  Zirkuluen azalera  / 
Irudi zirkularrak

Problema baten emaitza 
iritzira kalkulatzea eta 
hura egiaztatzea

Kantitate baten % 25 kalkulatzea
Nola kalkulatu kantitate baten % 75?

Banderak fabrikatzea

11 Gorputz geometrikoak eta bolumena
180. or.

Poliedroak. Poliedro erregularrak  /  Prismen eta piramideen sailkapena  /  
Zilindroa, konoa eta esfera  /  Bolumena eta haren neurri unitateak

Objektu baten neurriak 
interpretatzea, 
problemak ebazteko

Kantitate bati haren % 10 batzea
Nola kendu kantitate bati haren % 10?

Gorputz geometrikoen 
edertasuna balioestea

12 Estatistika eta probabilitatea
196. or.

Maiztasun absolutua eta maiztasun erlatiboa. Batez besteko aritmetikoa 
eta moda  /  Mediana eta heina  /  Sektore diagrama  / 
Zoria eta probabilitatea  /  Gertakari baten probabilitatea

Estrategia egokia 
aukeratzea, eta prozesua 
azaltzea

Kantitate bati haren % 25 batzea
Nola kendu kantitate bati haren % 25?

Sektore diagrama bat 
interpretatzea

maTEST 212. or.

Klik batekin Kalkulu estatistikoak, Excel erabiliz  213. or.

Gaitasunak proban! Askaria eta partxisa 214. or.

6. mailako  
edukien mapa
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Edukiak Problemarik gabe! Buruzko kalkulua Gaitasunak hobetzen!
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0 Denok ikasten dugu elkarrengandik
6. or.

Zenbaki sistema hamartarra  /  Biderketa eta zatiketa  /  Eragiketa 
konbinatuak  /  Zenbaki dezimaldunen eta zatikien arteko lotura  /  
Oinarrizko neurri unitateak

1 Multiploak eta zatitzaileak
12. or.

Zenbaki baten multiploak. Multiplo komunetan txikiena  /
Zenbaki baten zatitzaileak. Zenbaki lehenak eta zenbaki konposatuak  /  
Zatitzaile komunetan handiena  /  Zatigarritasun irizpideak

Multiplo komunetan 
txikiena edo zatitzaile 
komunetan handiena 
kalkulatzea

Bi zifrako zenbait zenbakiren arteko batuketak egitea,
bi zenbakiren batura hamarreko zehatza denean.
Nola egin hiru zifrako zenbait zenbakiren arteko batuketak, 
biren batura hamarreko zehatza denean?

Grafiko batetik informazioa 
lortzea

2 Berreketak eta erro karratua
28. or.

Berreketak. Zenbaki baten karratua eta kuboa  /  Hamarren berreturak. 
Zenbakiak hamarren berreturatan deskonposatzea  /  Erro karratua  /  
Gutxi gorabeherako erro karratua 

Kalkulagailuaz 
problemak ebaztea

Hamarreko zehatzen karratuak kalkulatzea
Nola kalkulatu ehuneko zehatzen karratuak?

Iragarki batetik informazioa 
lortzea

3 Zenbaki dezimaldunak. Batuketak, 
kenketak eta biderketak 44. or.

Zenbaki dezimaldunak  /  Zenbaki dezimaldunak ordenatzea, adieraztea 
eta hurbiltzea  /  Zenbaki dezimaldunen arteko batuketak eta kenketak  /  
Zenbaki dezimaldunen arteko biderketak

Problema bat ebazteko 
behar diren datuak 
hautatzea eta problema 
ebaztea

Bi eta hiru zifrako zenbakiak 0,1ez biderkatzea
Nola biderkatu bi eta hiru zifrako zenbakiak 0,3z?

Opari bat erostea

4 Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketak
60. or.

Zenbaki dezimaldun bat zenbaki arrunt batez zatitzea  /  Zatiduran dezimalak 
dituzten zatiketak  /  Zatiketa baliokideak  /  Zenbaki arrunt bat zenbaki 
dezimaldun batez zatitzea  /  Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketak

Grafikoetatik datuak 
lortzea, problemak 
ebazteko

Bi zifrako zenbakiak 0,25ez biderkatzea
Nola biderkatu bi zifrako zenbakiak 0,4z?

Kartel batetik informazioa 
lortzea

maTEST 76. or.

Klik batekin Berreketak eta erroketak kalkulatzea, Wiris lineako kalkulagailuaz 77. or.

Gaitasunak proban! Eraikuntza jokoa  78. or.
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5 Zenbaki positiboak eta negatiboak
80. or.

Zenbaki positiboak eta negatiboak  /  Zenbaki osoak zenbakizko 
zuzenean adieraztea eta konparatzea  /  Zenbaki osoen arteko batuketak

Problemak grafikoki 
ebaztea eta lortutako 
emaitza egiaztatzea

Bi zifrako zenbakiak 0,25ez zatitzea
Nola zatitu bi zifrako zenbakiak 0,4z?

Zer non panel bat 
interpretatzea

6 Zatikiak eta eragiketak
94. or.

Zatiki baliokideak  /  Izendatzaile desberdineko zatikiak  /
Zatikiak konparatzea  /  Zatikien arteko batuketak eta kenketak  /  
Zatikien arteko biderketak eta zatiketak

Problemak amaieratik 
hasita ebaztea

Bi zifrako zenbakiak 1,5ez biderkatzea
Nola biderkatu bi zifrako zenbakiak 0,75ez?

Diskoak sailkatzea eta 
ordenatzea

7 Ehunekoak eta proportzionaltasuna
112. or.

Ehunekoa edo portzentajea. Kantitate baten ehunekoa  /
Beherapenak eta igoerak  /  Magnitude proportzionalak. 
Proportzionaltasun zuzena  /  Unitatera laburtzea

Problema bat ebazteko 
eman beharreko urratsak 
azaltzea

Kantitate baten % 10 kalkulatzea
Nola kalkulatu kantitate baten % 50?

Ordenagailu bat erostea

8 Eskalak eta planoko mugimenduak
128. or.

Planoetako eta mapetako eskalak  /  Antzekotasunari buruzko
lehen ideiak  /  Simetriak, translazioak eta biraketak  /
Puntuak planoan adieraztea

Problemak ebaztea, 
planoak eta mapak 
erabiliz

Kantitate baten % 20 kalkulatzea
Nola kalkulatu kantitate baten % 30?

Logela batean
aldaketak egitea

maTEST 144. or.

Klik batekin Puntuak planoan adieraztea, GeoGebra erabiliz  145. or.

Gaitasunak proban! Txangoa izotz pistara  146. or.
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9 Neurri unitateak
148. or.

Luzera unitateak. Eragiketak  /  Edukiera unitateak. Eragiketak  /
Masa unitateak. Eragiketak  /  Azalera unitateak

Problemak ebaztea, 
zenbait neurri unitate 
erabiliz

Kantitate baten % 40 kalkulatzea
Nola kalkulatu kantitate baten % 60?

Zirkuitu baten planoa 
interpretatzea

10 Perimetroa eta azalera
164. or.

Poligono baten perimetroa  /  Zirkunferentzia baten luzera  /  
Paralelogramoen azalera  /  Triangeluen azalera  /  Poligono erregularren 
azalera  /  Poligono irregularren azalera  /  Zirkuluen azalera  /
Irudi zirkularrak

Problema baten emaitza 
iritzira kalkulatzea eta 
hura egiaztatzea

Kantitate baten % 25 kalkulatzea
Nola kalkulatu kantitate baten % 75?

Banderak fabrikatzea

11 Gorputz geometrikoak eta bolumena
180. or.

Poliedroak. Poliedro erregularrak  /  Prismen eta piramideen sailkapena  /  
Zilindroa, konoa eta esfera  /  Bolumena eta haren neurri unitateak

Objektu baten neurriak 
interpretatzea, 
problemak ebazteko

Kantitate bati haren % 10 batzea
Nola kendu kantitate bati haren % 10?

Gorputz geometrikoen 
edertasuna balioestea

12 Estatistika eta probabilitatea
196. or.

Maiztasun absolutua eta maiztasun erlatiboa. Batez besteko aritmetikoa 
eta moda  /  Mediana eta heina  /  Sektore diagrama  /
Zoria eta probabilitatea  /  Gertakari baten probabilitatea

Estrategia egokia 
aukeratzea, eta prozesua 
azaltzea

Kantitate bati haren % 25 batzea
Nola kendu kantitate bati haren % 25?

Sektore diagrama bat 
interpretatzea

maTEST 212. or.

Klik batekin Kalkulu estatistikoak, Excel erabiliz  213. or.

Gaitasunak proban! Askaria eta partxisa 214. or.

Kartel batetik informazioa 
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