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Teknologia berrien erabilpena sustatzen 

duelako, ikasgelaren zerbitzura jarriz 

eta ikus-entzunezko komunikazioaren 

eta kudeaketaren garapena zabalduz.

Ikerketa

Emozioetan eta balioetan 

oinarritutako hezkuntza sustatzen 

duelako, berdintasunaren eta 

justizia sozialaren euskarri. 

Konpromisoa

Gure ikasleen talentuaren aldeko 

apustua egiten duelako, pertsona 

aktiboak, jakin-min handikoak eta 

ekintzaileak izan daitezen trebatuz.

Sormena

Ildo metodologiko berrienak garatzeko 

aukera ematen duelako: Askotariko 

adimenak, Metakognizioa, Lankidetza 

ikaskuntza, PBL edo Problems Based 

Learning delakoa…

                                           proiektuan 
ikaslea da hezkuntzaren erdigunea 
eta izateko arrazoia, ikasteko 
prozesuaren protagonista 
ukaezina. 

             aurrerapauso garrantzitsu bat da Pixepolis proiektu 

arrakastatsuak egindako bidean.

Izan ere, proiektu berri honek finkatu egiten ditu guk proposatutako 

hezkuntza berrikuntzarako ildoak, gure ehunka erabiltzaileek balioetsi eta 

bere egin baitituzte.

Orain ere bidelagun izango duzu Ibaizabal, legediaren aldaketek ezarritako 

jarraibideak aplikatzen laguntzeko, eta etengabe bilakatzen ari den gizarte 

honen erronkei elkarrekin aurre egiteko.

, proiektu berritzaile bat…



Arrazoiketa eta ulermena 

sustatzeko jarduerak 

proposatzen ditu, beren 

inguruko mundua ulertzeko  

behar-beharrezko  

GAITASUN KOGNITIBOAK  

baitira.

 ASKOTARIKO LENGOAIAK  

erabiltzen ditu 

(ikus-entzunezkoak, 

teknologikoak…), 

edukiekiko interesa 

pizteko.

 IKASKUNTZA AKTIBOA  
ETA LANKIDETZA 

sustatzen dituzten 

erronkak eta ikerketak 

proposatzen ditu.

Ikaslea 

Ikasleen oinarrizko 

gaitasunak indartzeko 

jarduerak proposatzen 

ditu, PROBA NAZIONALAK  ZEIN 

NAZIOARTEKOAK egiteko prest 

egon daitezen.

Hezkuntza arloko 

CURRICULUMAREN INPLIKAZIOAK 

aurkezten eta ordenatzen 

ditu, erraz egokitu daitezen 

irakaskuntza jardunera.

HEZKUNTZA PROZESUA 
osorik formalizatzen 

du, motibazio fasetik 

hasita ebaluazioraino, 

modu soilean eta 

praktikoan.

ABERASTASUN 
METODOLOGIKOA 

eskaintzen du, edukiak 

jorratzeko bideen 

artean egokiena 

aukeratzeko.

Irakaslea

Murgildu  
SuperPixepolis 

unibertsoan!

Eta orain...

proiektuak ikasleen jakin-mina akuilatzen du eta 
irakasleei laguntzen die beren eguneroko jardunean.

…denontzako proposamen bat
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Mapa mentala

Pentsamen 
abileziak 

landuko dira, hainbat fenomeno 
matematikaren bidez aztertzeko, 

ikertzeko, interpretatzeko eta  
komunikatzeko.

Aukera-aukerako 

testuinguruak 
proposatu dira, 

intuizioa baliatuz, 
ezagutzara hurbiltzeko.

Problemak 
adierazteko, planteatzeko, 

interpretatzeko eta  
ebazteko gaitasuna.

Materialak 
eskuekin lantzea 

aukera egokia da garuna  
lanean jartzeko eta ulermena 

sustatzeko.

Teknologia 
baliabideak  
erabiltzea, emozioak,  

pentsamena eta kognizioa 
konektatzeko.

5 gai multzotan 
banatuta Matematika



Matematika 
prozesuak, 

metodoak eta 
jarrerak

Zenbakiak 
eta 

Eragiketak

Neurriak

Geometria

Estatistika 
eta 

Probabilitatea

Modu globalean 

gai multzoak garatzea, 

haien arteko 

barne konexioak 
kontuan hartuta.

Funtsezko eta zeharkako gai multzoa:

 Problemen ebazpena.

 Ikerketa proiektuak.

 Matematikara ekartzea eta ereduak egitea.

 Teknologia baliabideen erabilpena.
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Basoko

0 × 9 = 0

1 × 9 = 9

2 × 9 = 18

3 × 9 = 27

4 × 9 = 36

5 × 9 = 45

6 × 9 = 54

7 × 9 = 63

8 × 9 = 72

9 × 9 = 81

10 × 9 = 90

0 × 0 = 0

1 × 0 = 0

2 × 0 = 0

3 × 0 = 0

4 × 0 = 0

5 × 0 = 0

6 × 0 = 0

7 × 0 = 0

8 × 0 = 0

9 × 0 = 0

10 × 0 = 0
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4. Irudi lauak

Matematika - Lehen Hezkuntzako 4. maila

Triangeluen sailkapena

Aldeen
arabera

Angeluen 
arabera

Laukien sailkapena

3 angelu zorrotz

Angeluzorrotza

Aldekidea

2 alde berdin

Isoszelea

Angelu zuzen bat

Angeluzuzena

3 alde desberdin

Eskalenoa

Angelu kamuts bat

Angelukamutsa

2 alde paralelo

Trapezioa

Alde paralelorik ez

Trapezoidea

Barruko angelu guztiak 80º baino txikiagoak dira.

Poligono ganbila Poligono ahurra

Barruko angelu bat gutxienez 180º baino handiagoa da.

4 alde berdin

Karratua

Aldeak
binaka berdinak

Laukizuzena

4 alde berdin

Erronboa

Aldeak
binaka berdinak

Erronboidea

Paralelogramoak

Ez-paralelogramoak

Poligonoa

Zirkunferentzia
Zirkulua

korda

zentroa

diametroa

erradioa

Irakaslearentzako materiala 
 Proposamen didaktikoa (2 liburuki)

 Liburu digitala

Ikasgelarako materiala

Horma irudiak
1. Zenbakiak eta eragiketak

2. Neurri unitateak

3. Zuzenak eta angeluak

4. Irudi lauak

5. Gorputz geometrikoak

6. Estatistika 

Matematika
Oinarri metodologikoak

1. hiruhilekoa
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3. Zuzenak eta angeluak

Zuzenen elkarrekiko posizioak

Zirkunferentzien elkarrekiko posizioak

Zuzenen eta zirkunferentzien elkarrekiko posizioak

Angeluak

Angelu baten 
elementuak

Zabaleraren arabera

Elkarrekiko posizioaren arabera

Paraleloak Ebakitzaileak

Zeiharrak Elkarzutak

Angelu zuzena
90º

Angelu kamutsa
90º baino gehiago

Angelu zorrotza
90º baino gutxiago

Angelu laua
180º

erpina

aldea

aldea

zabalera

omun bat 
ute.

Bi puntu komun
dituzte.

Kanpokoak Barrukoak Kanpoko 
ukitzaileak

Barruko 
ukitzaileak

Ebakitzaileak

Kanpoko zuzena

n bat

Zuzen ukitzailea

Bi puntu komun
dituzte.

Zuzen ebakitzailea Angelu
auzokideak

���� ��

Ondoz ondoko 
angeluak

����

��

Erpinez aurkako
angeluak

� ���
�

	�


�

Zuzenen eta zirkunferentzien elkarrekiko posizioak

maila

ZZZirkunferku rentzien elkarrekiko posizioa

eenttzizieen n elkarre

Puntu ko
du

koaoakkoao Kaanpoko 
ukiitzaileak

Puntu komun
dute.

Zuuzzen ukitz
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2. Neurri unitateak

Matematika - Lehen Hezkuntzako 4. maila

Luzera

Edukiera

Denbora

Masa

eguerdia

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

gaua
goiza arratsaldea gaua

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Gramoa baino handiagoak
Gramoa baino txikiagoak

kg hg dag g dg cg mg

1.000 g 100 g 10 g 1 g 0,1 g 0,01 g 0,001 g

Litroa baino handiagoak
Litroa baino txikiagoak

kL hL daL L dL cL mL

1.000 L 100 L 10 L 1 L 0,1 L 0,01 L 0,001 L

: 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10

× 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10

kL hL daL L dL cL mLMetroa baino handiagoak
Metroa baino txikiagoak

km hm dam m dm cm mm

1.000 m 100 m 10 m 1 m 0,1 m 0,01 m 0,001 m

: 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10

× 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10

km hm dam m dm cm mm

: 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10

× 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10

kg hg dag g dg cg mg

Urtea baino luzeagoak
Urtea baino laburragoak

Milurtekoa Mendea Hamarkada Bosturtekoa Urtea Hiruhilekoa Hilabetea Hamabostaldia Astea

1.000 urte 100 urte 10 urte 5 urte 12 hilabete 3 hilabete
31, 30, 28 

edo 29 egun
15 egun 7 egun

1

30/06/15   11:0

a baino txikiagoak

cg m

0,01 g 0,00

: 10

× 10

mg
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5. Gorputz geometrikoak

Matematika - Lehen Hezkuntzako 4. maila

Kuboa

erpina

ertza

aurpegia

Piramidea

oinarria

erpina

oinarria

oinarria

ertza

alboko aurpegia

alboko aurpegia

erpina

ertza

Zilindroa

Konoa

Esfera

oinarria

erpina

erradioa

erradioa

oinarriak

erradioa

Prisma
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6. Estatistika

Matematika - Lehen Hezkuntzako 4. maila

Futbola Saskibaloia Tenisa Igeriketa Boleibola

NeskakMutilak

Futbola Saskibaloia Tenisa Igeriketa Boleibola

 Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea 

Tenperatura maximoak
Tenperatura maximoak
Tenperatura minimoak

 Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea 

p
Tenperatura minimoak

Tenperatura maximoak

PiktogramaBarra grafikoak

Lerro grafikoak Sektore grafikoa

Futbola Saskibaloia Tenisa Igeriketa Boleibola

Sinplea

Sinplea

Bikoitza

Bikoitza

Futbola

Saskibaloia

Tenisa

Igeriketa

Boleibola

bakoitza 5 lagun dira.

maila

: 10

kg hg dag
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1. Zenbakiak eta eragiketak

Matematika - Lehen Hezkuntzako 4. maila

Zatikiak

Parte osoa Parte dezimala

H U h e

2 7 5 5

Komaren
eskuinean

Komaren
ezkerrean

27,55 27 unitate eta 55 ehunen edo 27 koma 55 irakurtzen da.5

Zenbaki dezimaldunak

Zenbakitzailea: guztizkotik zenbat zati hartzen diren.

Izendatzailea:  zenbat zati berdinetan zatitzen den 
guztizkoa.

3
4

Adierazpena
Adierazpena

Batuketa

Batuketa

Kenketa

Kenketa Biderketa

Zatiketa

bi bosten
2

5
hamarren bat

1

10

3

12

4

12

7

12
+ =

4

12

2

12

2

12
– =

4  4 , 2 5
+ 3   2 , 1 2

7   6 , 3 7

4  4 , 2 5
– 3  2 , 1 2

1  2 , 1 3

1   3 , 5 7
× 1 1

1   3 5 7
1 3 5 7

1 4   9 , 2 7

1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,82,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3 3,1 3,2 3,3

2,3 2,8

9,6 4

1 6 2,4

   0

1 1 4

   3  0  2,75

2  0

   0

1 4

1  0 0,25

2  0

   0

3
4    

Hiru laurden irakurtzen da.

1

2
erdia

+

–

Ikaslearentzako eta irakaslearentzako  liburu digitala eta beste baliabide batzuk: www.superpixepolis.com



10  Proposamen didaktikoa 

66

Denok ikasten dugu D
elkl arrengandike

Lankideetzan ikastea

Joan den ikasturtean, lan taldetan lankidetzan

aritzen ikasi genuen. Lan egiteko modu horrek

honako ezaugarri hauek ditu:

 Lan taldeak lau ikaslez osatuta egoten dira 

normalean. 

 Elkarrengandik ikasten dugu, informazioa 

trukatuz. 

 Gure ikaskideei ikasten laguntzen diegu. 

Lankidetzan lan egiten hasi aurretik, lan taldeak 

osatu behar ditugu, eta karguak banatu.

Karguen aukeraketa

Lan taldeko kide bakoitzak kargu 

hauetako bat hartuko du bere gain:

Koordinatzailea: lana antolatuko du eta 

lan taldeko bozeramailea izango da. 

Idazkaria: taldekideen portaera 

ikuskatuko du.

Intendentea: lan egiteko mahaiak 

jarriko ditu eta materiala zainduko du.

Laguntzailea: taldekideek laguntza 

behar badute, lagundu egingo die.

Lankidettza eegitura: 1-2-4

Taldean lan egiteko, honako lankidetza egitura hau erabil dezakezue.  

Irakasleak galdera bat egingo dio edo jarduera bat proposatuko dio 

ikastalde osoari, eta hiru laukiko txantiloi bat emango dio ikasle 

bakoitzari (lauki bat 1 egoerarako, beste bat 2 egoerarako, eta beste 

bat 4 egoerarako), erantzunak idatz ditzan. Lan talde bakoitzak, urrats 

batzuei jarraituz, jarduera ebatziko du, eta gainerako lan taldeei esango die 

erantzuna. Honako urrats hauek egingo dituzue horretarako:

1. Lehenik eta behin, taldekide bakoitzak banaka pentsatuko du (1 egoera) 

irakasleak egindako galderaren erantzuna, eta lehenengo laukian idatziko du. 

2. Ondoren, binaka jarriko zarete, eta bakoitzak zer erantzun jarri duen 

aztertuko duzue. Bion artean erantzun bakarra adostu behar duzue, eta 

erantzun hori idatzi bigarren laukian (2 egoera).

3. Amaitzeko, lan talde osoa bilduko zarete (4 egoera), eta berriro ere 

erantzun guztiak bateratuko dituzue, azken emaitza adosteko guztion 

artean. Bakoitzak bere laukian idatziko du azken emaitza. Irakasleak hala 

eskatuz gero, bozeramaileak ikastalde osoari jakinaraziko dio lan taldearen 

erantzuna.  

Zorionak! Ikasi duzue 

nola funtzionatzen 

duen 1-2-4

egiturak. Orain, jolas 

dibertigarri batean 

erabiliko duzue.
7

Jollasareenn arauak

1. Talde bakoitzak egin beharreko probak lau 

gai multzo osatzen dituzte: zenbakiak, 

biribiltzea, eragiketak eta neurriak. 

2. Gai multzo bakoitzean, 1-2-4 lankidetza 

eegituraa erabiliko duzue, probak egiteko.

3. Gai multzo bakoitzeko probak folio batean 

kopiatu eta egin behar dituzue eta, taldean 

zuzendu ondoren, zenbat puntu lortu 

dituzuen idatzi behar duzue.

4. Proba bakoitzeko, 

gai multzoaren amaieran 

adierazi adina puntu 

lortuko dituzue.

5. Gai multzo bateko proba guztiak 

gainditzen dituen taldeak 3 puntu gehiago 

lortuko ditu. 

olaasa eezaaggutzennJJo

Ikasturtea hasteko, zuen oroimenaren laguntzarekin soilik 

arituko zarete jolas honetan. 

Entrenatu al zarete udan? Ikus dezagun!

Baina, hasi baino lehen, irakurri arauak.

Haasi kuxkkuuxeean!

Ba al dakizue zer neurgailu existitzen diren? Hona hemen batzuk.

3
1. P1. 

4
2. P

22
3. P

11
4. P

Zuzendu ZuzenduZuzendu
guuztion artean!

 Ba al dakizue zer neurtzen duen tresna 

bakoitzak? Saiatu ikertzen, 1-1-2-4 egitura 

erabiliz.

 Argitu al duzue? Aurki al dezakezue beste 

neurgailuren bat?

Hala bada, iritsi da probei ekiteko unea.

Kalibbrea

Kronometroa
Balantza

Sestantantea

Ikaslearentzako  
materiala

Lankidetzan ikastea sustatzen da 
hasiera-hasieratik. LMHko 4.mailan, 

bereziki azalduko da nolakoa izan behar 
duen lan taldeen antolaerak, bai nola 
egin behar den karguen banaketa ere.

r

8

Zenbakiak
1. GAI MULTZOA

Has gaitezen jolasten!

Idatzi nola irakurtzen diren honako 

zenbaki hauek.

23.456   23

5.624   652

321   4.126

Idatzi koadernoan zenbaki 

erromatarrekin.

625   876

534   28

723   2.000

Lehenik eta behin, Zenbakiak multzoko probak egin behar 
gai m

dituzue,  1-2-4  egitura erabiliz. egitura erabiliz.

Gai multzo honetako probak amaitzean, irakaslearen laguntzarekin 

zuzenduko dituzue erantzunak. Gogoratu idatzi egin behar duzuela 

zenbat puntu lortu dituzuen!

Konparatu koadernoan honako zenbaki 

hauek,  <, = eta > ikurrak erabiliz.

 23.456  24.565

 9.549  9.808

 309  309

 72  79

 45.007  45.070

3

1. P

1
2. P

2

3. P

4

4. P

Zuzendu 
guztion artean!

Idatzi koadernoan honako zenbaki hauen 

aurreko eta hurrengo zenbaki ordinalak.

17.a   Hamargarrena

29.a   Hogeita hamabosgarrena

12.a   Hogeita bosgarrena

30.a   Hemeretzigarrena

1. P

2. P

3. P

4. P

10

zuna, kentzailea 

endura

gaiak eta batura

kagaiak eta biderkadura

izuna, zatitzailea, 

ura eta hondarra

Batuketa

Biderketa

Zatiketa

Kenketa

Eragiketak
3. GAI MULTZOA

Ekin azkeneko gai multzoei!

oadernoan gai multzo bakoitza 

on eragiketarekin.

1. P

Lotu geziekin koadernoan.

7z zatituz gero, hondarra 5 da.

8z zatituz gero, hondarra 7 da.

5ez zatituz gero, hondarra 0 da.

4z zatituz gero, hondarra 0 da.

4. P

rtan, 
Iritsi zarete hirugarren gai multzora. Bert Eragiketak landuko dituzue.

an al duzue nola zuzentzen diren probak? Kontuan hartu proba 

Gogoan al duzue nola zuzentzen 

ere puntuazioa duela. Prest al zaudete puntuazio gehigarria 

honako eragiketa hauen hutsuneak 

ernoan.

Egin honako biderketa hauek, eta 

ordenatu emaitzak handienetik txikienera.

1.353 × 4   6.721 × 6

3.412 × 8   7.232 × 5

7.411 × 6   8.356 × 9

2. P

3. P

1
1. P

2

2. P

3

3. P

4
4. P

Zuzendu  
guztion artean!

8 7
1
0 2

0 2

4 6
– 3 5

9 8

1 7 6
5 0

+ 8 1 3

2 1 9

692

257

983

765

3. P

4. P

10

Kenkiz

eta ke

Batug

Biderk

Zatiki

zatid

Lotu ko

dagokio

1. P. P

Gogoan al duGogoa

bakoitzak be

lortzeko?

Bete 

koade

2. P

3 8
1 1

+ 0

6 0

9

Biribiltzea

2. GAI MULTZOA

Bi zenbaki, hurbilago daudenak 500etik 600etik baino.
Hiru zenbaki, hurbilago daudenak 100etik 200etik baino. 

Lau zenbaki, hurbilago daudenak 400etik 300etik baino.

1. P

4. P

Lortu al duzue lehenengo gai multzoko probak gainditzea?

Jarraitu nahi al duzue? 
Jarraian, Biribiltzea gai multzoko probak egingo dituzue.
Gogoan izan guztiok hartu behar duzuela parte proba guztietan. 

Prest al zaudete puntu gehigarriak lortzeko?

Biribildu honako zenbaki hauek hamarrekoetara.
29 

  83 
  7494 

  47 
  39

3. P

Idatzi koadernoan zer bi ehunekoren artean dauden honako zenbaki hauek, eta bietako zein duten hurbilen.620   240   680 806   490   715

2. P

4

1. P

2

2. P

1

3. P

3

4. P

Zuzenduguztion artean!

Kopiatu koadernoan zuzen hauek, eta osatu. Ondoren, markatu 48 eta 120 zenbakiak zuzenean, eta biribildu 48 hamarrekoetara eta 120 ehunekoetara.
45 46 47 49 50 52

90 100 110
140 150 160

4. P

3. P

3

5

11

Neurriak
4. GAI MULTZOA

Idatzi koadernoan zer ordu adierazten duen erloju bakoitzak.

Iritsi zarete azken gai multzora! Honekin amaituko duzue jolasa.

Oraingo honetan, Neurriak lantzeko lau proba ebatzi beharko dituzue.

Gai multzo honetako probak amaitzean, egin gai multzo bakoitzean 

lortutako puntuen arteko batuketa, eta, ondoren, kalkulatu zenbat puntu 

lortu dituzuen gai multzo guztien artean. Zorte on denoi!

Osatu honako berdintza hauek koadernoan. 
7 m = ..... dm   6 m = ..... mm75 m = ..... cm   ..... dm = 1.000 cm..... m = 40 dm   54 dm = ..... cm32 m = ..... dm   ..... m = 8.000 mm

2. P

3. P

5 €-ko billete batekin, hauetako zein eros 
ditzakezue? Zenbat diru geldituko zaizue 
sobera?

4. P

Zorionak! 
Orain, egiaztatu zer moduz aritu zareten jolasean. 

2

1. P

4

2. P

1

3. P

3

4. P

Zuzendu guztion artean!

Ordenatu honako animalia hauek, pisu handienekotik pisu txikienekora.

1 kg eta 20 g

1 kg eta 60 g

4 kg eta 50 g

2 kg eta 50 g

1. P

1,50 €

15 €

4 €

Ikaslearen liburua erabiliz, hainbat 
egoeratan matematika baliatzen ikasiko dute.

Liburuak unitate berezi 
bat du hasieran, 
ikasleek aurreko 

mailetako edukiak 
jolasean berrikusteko..

Ikasleek jardunbide hori praktikan jarriko dute, 
aurreko ikasturteetan ikasitako edukiak gogoratuz.

aritu zareten jolasean

ko dute



Eguraldldi ona lagun!

Berehala hasiko da uda. Azken eegunetan

zer tenperatura egiten duen jasootzen ari naiz eta

entretenigarria da ikustea nola ddabiltzan gora eta 

behera egun bakoitzaren tenperratura maximoak: 

18 21 24 20 17 15, 19, 23, 27, 244 Hu
18, 21, 24, 20, 17, 15, 19, 23, 27, 244… Hurrengo asteetan, 

zer eguraldi egingo duen jakin nnahi dut. Eta ez da

neska xelebrea naizelako. Azaldduko dut zergatia. 

Larunbatean, bainujantzi bat errosi zidaten.

Eskola amaitu eta notak hartu bbezain laster,

gurasoek aitona-amonen etxeraa eramango naute, 

Asturiasera, bi aste pasatzera. 

Aitona-amonen etxea hondartzaatik hurbil dago,

oinez joateko moduan. Aitonak agindu dit uda honetan 

urpean ibiltzeko betaurrekoak eerabiltzen erakutsiko 

didala eta itsas hondoa ikusi, etata itsas izarrak,

belakiak eta horrelakoak bilatzeen ibiliko naize

belakiak eta horrelakoak bilatzeen ibiliko naizela. la. 

Baina, jakina, horretarako eguraraldi ona egin behar.

Ez da harritzekoa uztail hasieraan Asturiasen euria 

egitea. Joan den urtean, egunenn erdietan euria egin 

zuen hamabostaldi horretan, baaina aurreko urtekoa 

eguzkitsua izan zen. Ea aurtenggoan ona egiten duen

eta laster estreinatzen ditudan bbainujantzia eta 

betaurrekoak!

Ricardo GÓMEZ

statistika Estatistika
a probabilitatea

ettaa

Maiztasun taulaM

Barra grafikoaB

Erantzun galderak.

Zer ikaslek jaso dute boto gehien? 

Zenbat haurrek eman dute botoa guztira?

5

Taula honetan ageri da zenbat boto jaso dituen
T
haur bakoitzak ikasleen ordezkaria izateko.

Izena

Amaiur 10

Zaloa 8

Zuriñe 10

Itxaso
6

34

Ipuineko neska tenperaturei buruzko 

oharrak hartzen ari da azken 

egunetan. Zergatik hartzen ditu?

Irudikatu barra grafiko batean

neskak jaso dituen datuak.

1

2

Batzuetan esaten da eguraldia 

ezin dela asmatu. Zure ustez, 

neska zuhur jokatzen ari da 

maleta prestatzean?

3

Bilatu informazioa azken hiru 

egunetan zure herrian egin duen 

tenperaturari buruz, egin maiztasun 

taula bat datuekin, eta irudikatu 

datuak barra grafiko batean.

4

Aldez aurreko edukiak

Amaiur Zaloa Zuriñe Itxaso

Botoak jaso 

dituzten 

ikasleak.

Zenbat aldiz 

errepikatzen 

den datu

bakoitza.

Guztira

886

Zatiki iki propioapropioak eta ik eta i propionpropioakak. 

Zenbaki mistoak

Zenbakitzailea eta izendatzailea nolakoak diren,

honelakoa izan daiteke zatiki bat:

Unitatea baino txikiagoa Unitatearen berdina Unitat

Honela adieraz daitezke zatiki inpropioak.

1
2
6

 adierazpenari 
deritzo eta honela irakurtzen da: bat eta bi seiren.

Adierazi honako zatiki hauetako zein diren propioak eta zein inpropioak.

1

Idatzi koadernoan zatiki inpropioen hiru adibide, zatiki propioen 

beste hiru eta unitatearen berdinak diren zatikien beste hiru.

Erreparatu adibideari, eta adierazi honako zatiki hauek zenbaki 

misto gisa. 

2

3

Zenbakitzailea 

izendatzailea baino 

txikiagoa da. 

deritzo.

Zenbakitzailea eta 

izendatzailea

berdinak dira.

Zenbakitzailea 

izendatzailea baino 

handiagoa da.

deritzo.

8 =
6 +

2 = 1
2

6 6 6 6

 5
10

8
7

 7
12

 9
7

 7
14

6
2

5
2

4
2

16
12

9
4

1
15

9
6

19
10

13
10

23
20

11
8

5 =
4 +

1 = 1
1

4 4 4 4

3 < 1
6

6 = 1
6

8 > 1
6

87

rooblemmakrooblemmak

Maddik ekilore haziz bete ditu poltsa baten 3
4

.

Poltsaren zer zati gelditu da betetzeke? 

Adierazi zatiki gisa.

Jonen txokolate tabletak 12 ontzatan zatituta daude. 

29 ontza geratzen bazaizkio, zenbat txokolate tableta 

oso geratzen zaizkio?

Saltokiguneko aparkalekuan, ibilgailuak uzteko

234 leku daude. Lekuen bederatzirena beteta badago, 

zenbat leku daude libre?

Adierazi zatiki hauetako zein diren unitatea baino ha g

5

 Azaldu zergatik ezin den zatiki propio bat zenbaki misto

a adierazi.
6

Kalkulatu buruz.

55 + 29   77 + 29   13 + 29

36 + 29   68 + 29   54 + 29

Hartu papera eta arkatza, eta kalkulatu.

456 : 45   9.786 : 67   802 : 37

13.884 : 57   987 : 71   245 : 83  

1100

111

35 + 29

35 + 30 – 

65 – 1

64

GogoratuuGogoratuGogoratuGogoratu

3
2

4
8

8
3

11
12

19898

Barra eta lerro grafiko bikoitzak

Lehen Hezkuntzako 4. mailako neska-mutilei galdetu diete 
ea zein zen duten kirolik gogokoena. Haien erantzunekin 
honako taula hau egin dute.

1

Irudikatu taula honetako datuak barra grafiko bikoitz batean.

 Eskolako liburutegian hilabete batean mailegatu diren liburuen 

kopurua ageri da taula honetan. Honela irudikatzen da informazioa 
 batean.

 Europako bi hiritan hiru egunetan egin duen tenperatura 
ageri da taula honetan. Honela irudikatzen da informazioa batean.

Lehenengoa 10
6Bigarrena 6
4Hirugarrena 4
8

Paris
Astelehena 6 ºC 5 ºCAsteartea 5 ºC 4 ºCAsteazkena 4 ºC 2 ºC

4 6 1 2 15 4 4 0 1

Laidak bere gurasoek zenbat pisatzen duten apuntatu du, 
eta lerro grafiko bat egin du pisuekin.Haren aitak zer hilabetetan pisatzen zuen gehien? Haren amak zenbat pisatzen zuen azken hilabetean?

2

Lehenengoa Bigarrena Hirugarrena

A taldea
B taldea

Astelehena Asteartea Asteazkena

Paris
Madril

Martxoa Apirila Maiatza

Aita
Ama

199

Pikktogrgramama

 Taula honetan ageri da zenbaHonela irudikatzen da inform

Erreparatu aurreko grafikoari, eta erantzun.Zer kirol da gutxien egiten dena?Zenbat lagun aritzen dira futbolean eta igeriketan?Zenbat lagun aritzen dira saskibaloian?Zenbat lagun gehiago aritzen dira futbolean eskubaloian baino?

1

Igeriketa 20
Eskubaloia 20
Futbola 60

Saskibaloia 30

Saskibaloia

Eskubaloia Futbola

Urria

Hilero bizikleta lasterketa bat egiten da herri batean.
Hau da urtearen azken seihilekoan izan diren partaideen 
kopurua.

2

Egin hiru galdera, hari erreparatuta erantzuteko modukoak.

Egin piktograma bat datu horiekin, ikono hau erabilita.

250 350 300 450 150 400

    bakoitza 50 txirrindulari dira.

kunen erlojua 8 minutu atzeratzen dau bakoitzeko, baina 12etan ondo jartzen da.
ordu markatuko du 12etatik aurreradu pasatzen direnean?

tea baino handiagoa

it tea baino handiagoak.

9

23
4

4
9

8
7

6
4

2
4

196199619619619

AdieraziA  grafikoki honako zatiki hauek koaderadernernoanoan, en, eta 

azaldu uzaldu udu uaza nitatea ni baino txikiagoak diren diren aen alala ela ez.
444

1212
9

1111
99

8
3

6

Bloomen 

taxonomia  
kontuan hartuta  

graduatutako  

jarduerak

at lagunek egiten duteazio hori 
bate

           bakoitza 10 lagun dira.

Eskubaloia
Igeriketa

ten kirkiroleen b bat. 
atean.

Hezkuntza 
berrikuntza

oinarritzat duten jarduerak, 
edukiak lantzeko

Unitate guztietan, 
arrazoiketa logikoa lantzeko 

jarduerak daude.

Unitate 
didaktikoa  

honela egituratzen da:

Hainbat jarduera 
proposatzen dira: 

irakurmena, 
balioak eta 
matematika 

lantzekoak, bai eta 
hezkuntza 

berrikuntza 
lantzekoak ere.

Unitate bakoitzaren 
hasieran testu bat dago, 

irakurzaletasuna 
sustatzeko; bai eta  

zenbait jarduera ere, 
aldez aurreko edukiak 

lantzeko.

A

A

o

k

Mintzamena 
lantzeko jarduerak

Buruzko kalkulua 
lantzeko jarduerak

PrPr

M

P
A

77

88

99

gisa
6

B

  

Izask
ordu
Zer o
7 ord

3

n



12  Proposamen didaktikoa 

problemarik gabe!k gabe
Problema bat amaieratik hasita ebaztea
Edortak tratu bat egin du amarekin: 196 € balio duen tableta bat erosteko, aste sari bat jasoko du 24 astean. Jakinik Edortak 100 € dituela aurreztuta dagoeneko, zenbat diru jasoko du gutxienez astean, tableta erosteko?

Lorea irakurtzen ari den liburuak750 orrialde ditu; eta kapitulu bakoitzean, 25 orrialde. Zenbat orrialde geratzen zaizkio irakurtzeko, 13 kapitulu irakurri baditu?

1

Aintzanek, eskolako musika irakasleak, 200 € gastatu ditu, musika gelarako materiala erosten. 3
5

 instrumentutangastatu du; eta gainerakoa, liburutan.Zenbat diru gastatu du liburutan?

2

Imanoli gustatzen zaizkion eskumuturrekoak 10 beira alez osatuta daude. Dendan bost beira aleko 23 pakete eta 7 beira ale solte erosi baditu, 10 beira aleko zenbat eskumuturreko egin ditzake?

Agurtzanek 183 euro aurreztu ditu ikasturtean zehar. Diru horren zati bat jostailuak erosteko erabiliko du; eta gainerakoa, guztizkoaren 1
3

, arropa 
erosteko. Zenbat diru erabiliko du jostailuak erosteko?

3

4

Problema ebazteko, honako urrats hauei jarraituko diet:  Enuntziatua irakurri eta ulertu egingo dut.
 Galdera identifikatuko dut. «Zenbat diru jasoko du gutxienez astean?»
 Problema ebatziko dut, amaieratik hasita.

 Kalkulatuko dut zenbat diru gehiago aurreztu behar duen. 196 – 100 = 96 €
 Ondoren, kalkulatuko dut zenbat diru jasoko duen astean.  96 : 24 = 4

 Edortak 4 € jasoko ditu, gutxienez ere, astean.

Abia al zaitezke beste datu 

batetik, problema ebazteko?

196 

Egokia iruditzen al zaizu eragiketak berrikustea, problema ebazten amaitutakoan? Arrazoitu erantzuna.
104

prroobbleeemma beerezia

mmamatemmatikakoko e errrrononkakakk

426

306 120

Erreparatu koloreei eta laukizuzenei, eta kalkulatumarroiaren balioa. Horretarako, kontuan hartu arrastoak.Kolore bakoitzak balio jakin bat du beti.
Laukizuzen berdinek balio bera dute.

1

Bederatzi zenbaki hauek hirunaka multzoka daitezke, bi batugai 
eta haien batura elkartuz. Osatu batuketak koadernoan.

2

426 = 306 + 120

15,39
13,45

29,51

16,23

14,12

3,02

29,68

2,01

1,01

+
+

+

PISAPISApolissp

Boluntario aurkeztu zara, zure eskolan arropa eta jostailuak 
biltzeko antolatu den kanpainarako. IIkaskideon zeregina da 
arropa 4,75 kg-ko kaxatan antolatzeaa eta, 100 kg inguru 
dituzuenean, banatzaileari jakinarazttea, hark furgonetan 
sar ditzan. Dagoeneko 21 kaxa osatu badituzue, 
banatzaileari jakinarazteko unea iritsii dela uste al duzu?

1

Banku bakoitzean, sei pertsonarentzako tokia dago. 
Zenbat banku behar dira, 28 pertsona esertzeko?
Eta 60 esertzeko? Eta 78 esertzeko?

2

Hona hemen zenbait ikaslek joan den asteko Matematikako 
azterketan lortutako notak.

3

Zer ikaslek atera du notarik onena? Eta txarrena?

Nota txarrak izan al dituzte, zure ustez?

Ikaslea Nota

Kristina 8,25

Joseba 8,5

Oihane 8,12

Ainhoa 8,9

Naroa 8,75

Kepa 8,13

Luka 8,4

106 107

bburuuz kalkulatu

IIDEEIAKKK ARGGITTUKO DITUT

Nola egingo zenituzke 
honako eragiketa 
hauek?

354 + 399

186 + 399

541 + 399

413 + 399

275 + 399

532 + 399

3

Egiaztatu emaitzak, 
kalkulagailua erabiliz.

Orain, saiaatu zu!
Hiru zifrako zenbakiei 199 batzea.

256 + 1999 = 256 + 2200 – 1 = 456 – 1 = 455 

Egin batuketak, buruz.

354 + 199   384 + 199   541 + 199   413 + 199

1

Kalkulatu batuketak, buruz.

210 + 299   394 + 299   864 + 299   507 + 299

2

Hiru zifrako zenbakiei 299 batzea.

256 + 2999 = 256 + 3300 – 1 = 556 – 1 = 555

Zennbakki 
dezzimaaldunnak

Biribiltzea

Adieraztea

Biderkatzea

1 hamarren = 1
10

 = 0,1

1 ehunen = 1
100

 = 0,01

1 milaren = 1
1.000

 = 0,001

12,3 unitateetara biribilduta 12 da.

Erreparatu adibideari, eta antolatu unitate honetan 
zenbaki dezimaldunei buruz ikasi duzun guztia.

4

1 3 , 5 7
× 1 1

1 3 5 7
1 3 5 7

1 4 9 , 2 7

1 , 1 5
× 3

3 , 4 5 Bi zifra 
dezimal

Bi zifra 
dezimal

140

GOGOAN AL L DUDUZUZU??AN ALL UDUZUZ ?

Kalkulatu buruz.

56 + 21   93 + 41   34 + 41

72 + 31   66 + 31   85 + 21

Hartu papera eta arkatza, eta kalkulatu.

93,674 : 67   37,82 : 14

72,6 : 56   64,32 : 46

9

110

Zein dira honako zenbaki hauen 
zatitzaileak?

39   68   77  50

Erantzun galderei.

Zer zenbakiz biderkatu behar da 60,
emaitza 30 izateko?

Zer zenbakiz biderkatu behar da 20,
emaitza 10 izateko?

4

5

Idatzi honako zifra hauekin idatz ditzakezun 
zenbakirik handiena eta txikiena.

1

Konparatu zenbaki pare bakoitza, 
<, = edo > ikurra erabiliz.

36 eta XXXIV  CXII eta 112

59 eta XL  1.080 eta MXC

2.012 eta MMXXI  49 eta XLIX

2

Lagundu Eneritzi eta Paulori egin behar 
dituzten eragiketak amaitzen, eta osatu 
koadernoan.

3

2 1 9 0 3
× 2 5 8

2 4
1 0 5 1
4 3 8

5 4

2 4 5 5 0 1 2

0 5 2 4
7
1

5
0

96
8

4

Kopiatu koadernoan, eta lotu geziekin.6

Egin eragiketak, eta ordenatu handienetik 
txikienera emaitzak.

13,4 + 9,25   21,5 – 8,36

17,20 + 52,1   21,5 – 6,22 

7

1 urte

24 ordu

60 minutu

3 hilabete

1 hamarkada

100 urte

1 seihileko

1 hiruhileko

10 urte

6 hilabete

1 egun

1 mende

1 ordu

365 egun

Kalkuuluak egin

Patxik 14 km egin behar izaten ditu 
lantegira iristeko. Gaur 7.457 m egin 
baditu dagoeneko, zenbat metro 
geratzen zaizkio lanera iristeko?

8

Gogoan izan jarduerak 

koadernoan edo orri solte 

batean egin behar dituzula. 

141

AADADI, GGALDERAAK!K!

Zer iruditzen zaizu zailagoa: litroak 
hektolitrotan adieraztea ala hektolitroak 
litrotan adieraztea? Zergatik?

Itsasontzi batek 6.730 m egin zituen bidaian 
eta, ondoren, 123 km eta 652 m, portura 
iritsi arte. Zer distantzia egin zuen guztira?

Itsasontziak 130.382 m egin zituen guztira.

Itsasontziak 123.652 m egin zituen guztira.

Itsasontziak 7.382 m egin zituen guztira.

Nahiak 12,9 L ur erabiltzen ditu lorategia 
ureztatzeko; Nahiaren bizilagun Joanesek, 
berriz, 132,5 dL. Zenbat dezilitro gehiago 
erabiltzen ditu Joanesek?

Joanesek 13,5 dL gehiago erabiltzen ditu.

Joanesek 3,5 dL gehiago erabiltzen ditu.

Joanesek 0,5 dL gehiago erabiltzen ditu.

Egin buruz eragiketak.

234 × 5   671 × 5

150 : 5   250 : 50

320 × 50   92 × 50

8

9

110

Kopiatu honako neurri hauek koadernoan, 
eta adierazi gramotan.

1

12 kg eta 846 g 32 kg eta 7 g

4 kg eta 50 g 25 kg eta 82 g

Erreparatu adibideari, eta lotu koadernoan.

200 cL 120 dL 2 L

2.500 cL 320 dL 25 L

3.200 cL 20 dL 12 L

1.200 cL 250 dL 32 L

Aukeratu erantzun egokia, iritzira kalkulatuz 
zer pisu duen bizkar zorroak.

1.000-3.000 g.

1.000-5.000 hg.

100-150 kg.

Osatu taula.

2

3

4

3.094 g

5 L eta 35 cL

12.894 m

Ikusi zenbat ur sartzen den pitxer
bakoitzean, eta ordenatu laurak 
edukiera txikienekotik handienekora.

5

Egin eragiketak.

15.345 g : 5   350.580 dL × 9

6

Unai eta Janire etxez aldatzen ari dira eta 
gauza guztiak furgoneta batean eraman 
behar dituzte. Furgonetaren gehieneko 
karga 100 kg da. Begiratu kaxei, eta esan 
ea guztiak sartuko zaizkien furgonetan.

7

7

Antolatzaile 
bisualak

Problemarik gabe! 
atalean, zenbait 

estrategia lantzen dira.

PISApolis  
atalak lagundu egingo die 

ikasleei, bertako zein 
nazioarteko probak 

gainditzeko gai izan daitezen.

Gogoan al duzu? 

Edukien berrikusketa

Buruz kalkulatu 
atala

Matematikako 
erronkak eta 

Problema bereziak 
pentsamen logikoa 

garatzeko

Edukie

105

Amaierako jarduerak  

metakognizioa 
sustatzen du, ikasten ikasteko tresna den aldetik

Edukien ondotik, arloko  
atal espezifikoak 

daude.

Unitate bakoitzaren amaieran, 
edukien ebaluazioa egingo da, 

ikaskuntzaren estandar 
ebaluagarriak oinarritzat hartuta.
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Geometria inguruan daukagu

Matematikaren alorretako bat da geometria, eta haren helburua 
da irudiek planoan edo espazioan zer propietate eta zer neurri 
dituzten aztertzea.

Egiptoarrei zor omen zaie geometriaren aurkikuntza. Antzina,
Nilo ibaiak lurrak urez estali, eta mugak ezabatzen zituen, eta 
egiptoarrak behartuta zeuden behin eta berriz beren lurrak 
neurtzera. Horregatik, geometria hitzak «lur neurketa» esan 
nahi zuen greko zaharrean.

Argazki hauetan eta irakasleak erakutsiko dizkizuenetan ikus 
dezakezue zer forma geometriko erabiltzen diren eskulturetan, 
lorategietan, arte lanetan…

LaLanknkididetetzazann ikikasasii

Egin lauko taldeak eta konturatuko zarete geometria zuen 
bizitzaren parte dela.

Gogooratu! Geometria nonahi dago; begiratzen jakin behar, 
besterik ez.

1. Ikertu

Irakasleak argazkiak erakutsiko dizkizue ikasle guztioi.

 Bost minutu izango duzue taldean argazki bakoitzari buruz 
jarduteko. 

 Bilatu argazkian, eta idatzi hiru xehetasun geometriko 
gutxienez.

 Denbora amaitzean, talde bakoitzak bere aurkikuntzetako 
bat azalduko die besteei txandaka. Txanda bakoitzean,
talde bakoitzeko kide batek hartuko du parte.

 Xehetasunen bat lehenago aipatu bada edo beste baten 
antza badu, segi aurrera. Elkarrengandik ikasiko duzue.

215

22. Sortu

Argazki guztiez jardun ondoren, irakasleak argazki bana 
emango die taldeei.

 Taldeko kide bakoitzak fitxa batean idatziko du argazki 
horretaz ikaskideek esandakoetatik gogoratzen duen 
xehetasunen bat eta bere taldeko hurrengoari pasatuko dio, 
erlojuaren orratzen noranzkoari jarraituz.

 Behar adina aldiz egingo da, taldeko lau kideen artean fitxa 
osatu arte. Fitxa amaitu ondoren, talde bakoitzak irakasleari 
emango dio, zuzendu dezan.

33. Eggin

Argazkiak ikusi, eta haietaz jardun ondoren, ekintzara pasatuko 
gara.

 Zuetako bakoitzak geometria bilatu beharko du inguruan. 
Erabaki taldean bakoitzak non eta zer bilatuko duen, lekuak 
eta ekarpenak desberdinak izan daitezen.

 Partekatu aurkitu duzuen material guztia, eta egin horma 
irudi bat zuen aurkikuntzekin.

Zorionak! Mundua beste ikuspuntu batetik begiratzen ikasi 
duzue.

Arkitekto talde bat etorri da eskolara. Eraikin bat diseinatu 
behar dute zuen hirirako eta zuen laguntza nahi dute 
historian zehar etxebizitzen forma nola aldatu den ikertzeko, 
zer eremu geografikotan eraiki diren ere kontuan hartuta. 

Lagunduko diezue informazioa bilatzen etxebizitzek historian 
zehar izan duten bilakaerari buruz? Saiatu argitzen zein den 
forma horien zergatia, haien lana ahal den gehiena errazteko.

PPBBL pprooiekttua

142142

Erreparatu laukizuzenari, eta esan zein den
margotutako zatiari dagokion adierazpena. 

a. 1
8

 + 1
8

 + 3
8

b. 1
8

 + 2
8

 + 1
8

 + 3
8

c. 1
8

 + 2
8

 + 1
8

 + 2
8

Nola irakurtzen da arbelean idatzita dagoen
zenbaki dezimalduna? 

a. 7 unitate eta 45 ehunen

b. 74 unitate eta 5 ehunen

c. 7 unitate eta 45 hamarren

Bilatu berdintza okerra.

a. 1 m = 10 dm = 100 cm = 100 mm

b. 10 hm = 100 dam = 1.000 m = 10.000 dm

c. 1 km = 10 hm = 100 dam = 1.000 m

Adierazi honako esaldi hauetako zein den zuzena.

a. Izendatzaile bereko zatikien arteko batuketa egiteko, 
zenbakitzaileak batzen dira.

b. Zenbakitzaile bereko zatikien arteko kenketa egiteko, 
izendatzaileen arteko kenketa egiten da.

c. Zatikien arteko batuketa egiteko, zenbakitzaileak batzen dira.

Zer eragiketari dagokio folio honetan idatzita dagoen 
emaitza? 

a. 337,01 + 772,29

b. 5.431,669 – 2.885,1

c. 34,566 + 0,934

Zein da 27,5 × 7 biderketaren emaitza?

a. 2.007,5 b. 192,5 c. 200,75

1

2

3

4

5

6

Egin test hau koau koadernoana , zenbat dakizun ikusteko.

MATEST

143

Zein da zatiketa zuzena?

a. 8,7 3
2 2
2

    b.. 8,7 3
2 2,9
2 7

    c. 8,7 3
2 7 2,9

0

7

Inguratu 24,364 L-ren baliokidea den adierazpen konplexua.

a. 2 hL, 43 dL eta 64 cL 

b. 24 L eta 364 mL

c. 24 daL, 3 dL, 6 cL eta 4 mL

Zein da esaldi zuzena?

a. Kilo erdia 500 gramo dira, eta 1
4

 kg, berriz, 25 gramo.

b. 1
2

 kilo 250 gramo dira, eta 0,25 kg, berriz, 500 gramo.

c. 1
4

 kilo 250 gramo dira, eta 0,5 kg, berriz, 500 gramo.

Zer zenbaki dezimaldun datoz bat 1
10

 = a, 1
4

 = b, 1
2

 = c, 3
4

 = d 
zatikiekin?

a. 0,1 = a 0,25 = b 0,5 = c  0,75 = d 

b. 0,25 = a 0,1 = b 0,75 = c  0,5 = d 

c. 0,25 = a 0,1 = b 0,5 = c  0,75 = d

Nola adierazten da 6 dam, 3 m eta 25 cm modu sinplean?

a. 63 m eta 25 cm

b. 630,25 m

c. 63,25 m 

Adierazi zein den konparazio okerra.

a. 0,80 < 1,01

b. 9,12 > 9,21

c. 3,23 < 4,56

Zein da 67,2 dam ken 30 m egitearen emaitza?

a.a. 642 m  bbb. 37 m  c. 672 m

8

9

110

11

112

113313
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APISApolisp

Jon Anderren auzoko txapa lehiaketan, 7 pertsonako taldeak egin 

behar dira. Zenbat talde osa daitezke, 83 pertsonak hartu nahi 

badute parte?

1

Oihane mahai zapi karratu bat egiten ari da, marrazkian agertzen 

denaren moduko oihal zati karratuekin. Zer luzera izango du mahai 

zapi karratu horren alde bakoitzak, 36 oihal zati erabiltzen baditu? 

Gauzak honela jarriz gero balantzan, balantza orekatuta gelditzen da. 

Baloiak 1 kg-ko pisua badu, eta zibak liburuaren erdia, zer pisu du 

liburuak?

2

3

Haizearen erloju digitalari pantaila hautsi zaio. Osatu falta diren 

4

Haizea 6 ordu eta 45 min barru jaiki behar da. Zer ordutan joko du alarmak?

Segidari jarraituz, zenbatgarren irudia osatuko duzu 39 piezarekin?

5

3 cm3 m

2   :   5

1

2
3

EKKIKINN ETTA IKAKAKASI

Laura ospitalera joan da amonari bisita egitera,

banketxean dirua atera baino lehen. Ondoren, liburu bat

hartu du liburutegitik, eta parkera joan da irakurtzera. 

Adierazi zer koordenatutatik igaro den Laura, etxetik irten 

denetik parkera iritsi den arte.

6

Marraztu orri batean saskibaloi kantxa baten planoa, 

entrenatzaileek jokalariei jokaldiak azaltzeko erabiltzen 

dutenaren modukoa. 

7

Talde batek ahalegina izango du izena, eta besteak, nagikeria.

Egunero jokatu beharreko partida da hau, eta ezin diozu utzi

zure barneko nagikeriari zure barneko ahalegina garaitzen.

Izendatu nagikeriaren taldeko 5 jokalariak.

Nagikeriaren ezaugarriak izan daitezela. Zer izen dute?

Izendatu ahaleginaren taldeko 5 jokalariak.

Ahaleginaren ezaugarriak izan daitezela. Zer izen dute?

Ondoren, adierazi zer eraso jokaldi erabiliko duzun ahaleginak 

saskiratzeak egiteko nagikeriari, eta zer defentsa jokaldi,

nagikeriak ez diezaion saskiratzerik egin ahaleginari.
145

Ekintzaile 
izateko sena 

indartzeko atal bat

Eta hiruhileko bakoitzaren  

amaieran, honako atal hauek:

Hiruhilekoko  
edukiak berrikusteko 

jardueretan, test 
motako galderak

Hiruhileko bakoitzaren 
bukaeran, lankidetza 

tailer bat dago, taldeka 
egiteko, urratsez urrats 

azalduta.
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Ikaslearentzako 
beste material batzuk

Trokelak

Material hauek 
ikaslearen liburuarekin 

batera datoz.

0 × 9 = 0

1 × 9 = 9

2 × 9 = 18

3 × 9 = 27

4 × 9 = 36

5 × 9 = 45

6 × 9 = 54

7 × 9 = 63

8 × 9 = 72

9 × 9 = 81

10 × 9 = 90

0 × 0 = 0

1 × 0 = 0

2 × 0 = 0

3 × 0 = 0

4 × 0 = 0

5 × 0 = 0

6 × 0 = 0

7 × 0 = 0

8 × 0 = 0

9 × 0 = 0

10 × 0 = 0

Eskuekin 
lan egiteko 
materiala

Irakurtzearen abenturaLe
he

n 
H

ez
ku

nt
za

I B A I Z A B A L

Irakurtzearen n nabentura

I B A I Z A B A L

labirintoa 

BasokoKomikia
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Kalkuluak egin

Logika

u biderketen emaitza.
6                                7.251 × 4                              5.499 × 8

222

kaxatan dagoen altxorra. Zeregin horretan 
kuizkribu zahar eta hautsi bateko jarraibideak 
tu kutxa, eta markatu ixa batez.

en erlojua lurrera erori, eta bi zatitan puskatu da. 
enean, Noa konturatu da zati bateko eta 
k batzean emaitza bera lortzen dela.lojuaren gainean, nondik hautsi den erakusteko.

133

24

eko kutxaren kolore 
ko kutxaren kolorea
dagoen kutxaren kolo txa eta haren azpikoa kolore berekoak dira.

ulatu buruz eragiketen emaitza.
41 = 

 43 − 31 = 
 78 − 21 = 

21 = 
 45 − 41 = 

 96 − 31 = 
31 = 

 67 − 21 = 
 56 − 41 = 

21 =  61 − 31 = 
 78 − 21 = 

1 = 
 53 − 21 = 

 99 − 31 = 

1

39

zi problema iritzira, eta egiaztatu ondo ebatzi duzula.
arik 578 beira ale behar ditu zenbait eskumuturreko egiteko; 712, 
bait giltzatako egiteko; eta 694, zenbait lepoko egiteko. Beira aleak 
nitateko poltsatan saltzen badira, zenbat poltsa erosi beharko ditu?itza iritzira kalkulatuko dut:

zuzena dela egiaztatuko dut:

oriekin 23 eskumuturreko, 57 giltzatako eta 32 lepoko 
. Unitate bakoitza 2,95 €-an salduz gero, zenbat diru 

guztiak salduta?

ra kalkulatuko dut:

dela egiaztatuko dut:

22

29

Problemak

zak enigma bat argitu behar du. Bada bat bi alde elkarren paralelo besterik tuena. Paraleloak ez diren aldeek a bera dute: 7 cm. Alde paraleloek, , 9 eta 5 cm-ko luzera dute.motatako laukia da? atekoa da haren perimetroa?

n etxeko sukaldeko zorua na da eta lauzaz estalita dago. enbatu ditu: 20 daude alde a 15 laburrean. Lauza unitatetzat dierazi unitate karratutan a den Kemenen etxeko zoruaren azalera.

n dimentsioak oinarritzat ulatu erronbo formako alera, eta adierazi unitate 

1

2

3

Laukidun oihalki bat zatitan moztu nahi du Anderrek. Oihala 60 karratutxo luze eta 12 karratutxo zabal da. 9 unitate karratuko zenbat zati egin ditzake Anderrek?

Zapalgailuaren zilindroak 4 m egiten ditu 
bira oso bat egiten duen bakoitzean. Zenbat bira eman ditu 680 m egiteko?

Lagundu arotzari falta zaizkion neurriak kalkulatzen, jakinik xaflaren perimetroa 18 m dela.

4

5

6

6 m

4 unitate

8 unnitate

Logika

Kalkulatu

3.478 × 

22222

Asmatu zer k
lagungarri esk
dituzu. Aurkit

Noaren amonare
Lurretik hartu du
besteko zenbakiaEgin marra bat erl

1111333311113333333

2444

Haren eskuine
Haren ezkerrek
Haren gainean 
Altxorraren kut

Kalku

98 − 

89 − 

34 − 3

767 − 

90 − 31

1

25

bideari jarraituz.

 × 103 + 6 × 102 + 4 × 10 + 3

= 

55

nbakiak, hamarren berreturak erabiliz.

0 = 

4

bonboien sei kaxa erosi ditu. Kaxa bakoitzak sei bonboiko

ditu. Bonboi bakoitzak sei zentimo balio badu,

uro ordaindu ditu bonboi guztiengatik?

eta Felipek hiru seme-alaba dituzte. Azken horiek 

en ondorengoek hiruna seme-alaba dituzte. 

birbiloba dituzte Loreak eta Felipek?

66

7

tantzia dago lehen eta hirugarren planeten artean?
978

2 × 106 km
3 × 106 km

Ebatz

Mira
zenb
35 u

Emait

Emaitza 

Beira ale ho
egingo ditu
lortuko du g

Emaitza iritzir

Emaitza zuzena d

2222

PP

5

irudiei, eta inguratu koloreztatutako zatien 

dagozkion zatikiak.  
5

en arteko eragiketak, berdintzak zuzenak izan 
4

su bakoitzean adierazitakoa betetzen duten bi zatiki.
666

5 komikiko bilduma bat egiten ari da, eta 12 ditu jada. 

maren zer zati falta zaio osatzeko? Adierazi zatikitan.7
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=
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+
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13
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4
− =

2

99

2
+ =

5

77

4
− =

3

55

a 
4

7
  duten bi 

.

Kendura 
2

9
 duten bi 

zatiki.

Batura 
7

8
 duten bi zatiki.

Ihintz
lauki 
ez dit
luzera
berriz,

 Zer m
Zenba

Kemenen
laukizuze
Lauzak ze
luzean eta
hartuta, ad
zenbatekoa
sukaldeko z

Triangeluaren
hartuta, kalku
ispiluaren aza
karratutan.

1

2

33

21

Laukien sailkapena

Laukiak alde dituzten poligonoak dira.

Paralelogramoak

aldeak, berdinak eta paraleloak.

Karratua

Erronboa Erronboidea

Laukizuzena

Ez-paralelogramoak

Aurkako alde guztiak ez dira paraleloak.

Trapezioak

Trapezoidea

auki formako objektuak paralelogramotan eta 

logramotan.

                

1

tatu, kodeari jarraituz.

izuzenak         Karratuak             Erronboak         Erronboideak      Trapezioak2

bo baten perimetroak 120 cm da. Zer neurri du haren 

akoitzak?
3

Osatu, adib

5.643 = 5 

63.698 =

78.909 =

253.781 =

5555

Adierazi zen

80.000 =

65.000.000

700.000 = 

44

Susanak b

sei lerro d

zenbat eu

Loreak e

eta horie

Zenbat b

6666

7

Zer dist9998888888

24

Berreketak. Karratuak eta kuboak. Hamarren berreturak

Berreketa biderkagai berdinen biderketa adierazteko modu laburtua da.

Hamarren berretura
05 = 10 × 10 × 10 × 10 × 10 = 100.000

Bete taula, adibideari jarraituz.

1

zi berreturak biderketa gisa, eta kalkulatu emaitza.= 
 = 

= 
 = 

 = 

22

atu, kolore eta irudi bera erabiliz, zenbakia eta hura ber bi 
ren emaitza.

7
125

3
111.000 343

10
142.744

8
1.331

27

33

Biderketa Oinarria Berretzailea Berreketa
Irakurtzen da

4 × 4 × 4 × 4 × 4 4
5

45

Lau ber bost
Zazpi ber hiru

3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3

9
6

Berretzailea bi duten berreketei karratu deritze: 62. Berretzailea hiru duten berreturei kubo deritze: 63.

Berretzailea
Berrekizuna

3 × 3 × 3 × 3 = 34 = 81  34  honela irakurtzen da: hiru ber 4

pena

Erreparatu 

batuketari 
5

Osatu zatiki

daitezen.
44

Idatzi ka66666

Aritz 25

Bildum
7

4
+

1
+

9 9

7
−

8

1
+

2

Batura

zatiki.

4

Izendatzaile bereko zatikien arteko batuketa eta kenketa

Zatikiak
5

Erreparatu adibideari, eta adierazi, zatikitan, irudi bakoitzean 

koloreztatutako zatien arteko batuketa.

 
3

+
1

=
4

4 4 4
                                        

11

ulatu eragiketa bakoitzaren emaitza, eta inguratu 
atearen balio berekoak direnak.

2

te tabletaren 1
4

 jan du Koldobikek. Ondoren, beste 2
4

adu, tabletaren zer zati geratuko zaio? Adierazi zatikitan.

333

3
+ 4

= 7
12 12 12 4

– 2
= 2

12 12 12

Izendatzaile bereko zatikien batuketa egiteko, zenbakitzaileak batzen dira.
Izendatzaile bereko zatikien kenketa egiteko, zenbakitzaileen kenketa egiten da.

2
= 7

− 2
=5

15 15
1

= 8
− 8

=8
9 9

4
+

5
= 4

− 2
=9 9

6 63
−

1
= 3

+ 4
=4 4

7 7

+

−

Lauaukiakiak 4 a

Pararaalelog

Aurkako 

KKarrat

Erron

Sailkatu la

ez-paralel
1

Kolorezt

 Lauki

2

Erronb

alde ba
3

Laukien sLau ailkaLL

20

Triangeluen sailkapena

Irudi lauak eta gorputz geometrikoak
11

  Triangeluak 3 alde dituzten poligonoak dira.

Erregela eta angelu garraiagailua erabiliz, sailkatu triangeluak, 

ldeen eta angeluen arabera.

1

raztu hexagono erregularraren zentrotik igarotzen diren diagonal guztiak.
motatako triangeluak eratu dira? 
rtu hexagonoaren aldeak, eta kalkulatu perimetroa.

i esaldiak zuzenak edo okerrak diren.ngelu aldekide guztiak angeluzorrotzak dira.gelu angeluzuzen guztiak eskalenoak dira.

2

3

Aldeen arabera, honela sailkatzen dira: Angeluen arabera, honela sailkatzen dira:

Aldekidea

Angeluzorrotza

Isoszelea

Angeluzuzena

Eskalenoa

Angelukamutsa

Triangeluak

Aldeen 
arabera

Angeluen 
arabera

2242

H

10

B1

Idatz

94 =

112 =

25 =

222222

Ingura
egitear

5

2

3333
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Lan koadernoa
Matematika
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II

E
ko

   

1111

Kalku
unitat

2

Txokolat
jaten ba

  

33333

3
+

5

5
+

8

I111

Lan koadernoa
Matematika

4 LM
H

Le
he

n 
H

ez
ku

nt
za

IB
A

IZ
A

B
A

L

Hiru lan koaderno ikasturte bakoitzeko, 
ikaslearen liburuaren sekuentziazio berarekin.

Problemak  
ebazteko 

estrategien 
berrikusketa.
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Irakaslearentzako
materiala

80 Proposamen didaktikoa

AMAZIOA

k Ebaluazio adierazleak

ara arteko zenbakien arteko batuketak 1. Ea badakien sei zifrara arteko zenbakien arteko batuketak egiten.

taren propietateak 2. Ea badakien zer diren batuketaren trukatze eta elkartze 
propietateak eta ea erabiltzen dituen behar bezala.

aren proba 3. Ea badakien kenketen emaitzak egiaztatzen, dagokion proba 
erabiliz.

ara arteko zenbakien arteko kenketak 4. Ea badakien sei zifrara arteko zenbakien arteko kenketak egiten.

ta konbinatuak 5.Ea badakien eragiketa konbinatuak kalkulatzen.

iak milakoetara biribiltzea 6. Ea gai den zenbakiak milakoetara biribiltzeko.

i segidak 7. Ea badakien zenbaki segidak osatzen.

mak ebaztea, galdera jakin bat oinarritzat hartuta. 8. Ea gai den, galdera jakin bat oinarritzat hartuta, galderari erantzuten 
laguntzen duen marrazkia aukeratzeko eta problema ebazteko.

9. Ea badakien, ebatzitako problema bat oinarritzat hartuta, beste 
problema batzuk planteatzen eta beste galdera batzuk egiten.

kalkulatzeko estrategiak erabiltzea eta asmatzea, bi edo hiru 
zenbakiei 11, 9 edo 21 batzeko.

10. Ea erabiltzen dituen behar bezala buruz kalkulatzeko estrategiak, 
bi edo hiru zifrako zenbakiei 11 edo 9 batzeko.

11. Ea asmatzen dituen behar bezala buruz kalkulatzeko estrategiak.
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Ikaskuntzaren estandar ebaluagarriak IL, or. Gako gaitasunak AA Ebaluazioa

1.1. Ea badakien sei zifrara arteko zenbakien arteko batuketak 
egiten.

30-31 IL: 43. or., 1. jar.
IL: 43. or., 8. jar.

1.2. Ea erabiltzen eta automatizatzen duen batuketaren 
algoritmoa.

30-31 IL: 43. or., 1. jar.
IL: 43. or., 8. jar.

2.1. Ea badakien zer diren batuketaren propietateak eta ea 
erabiltzen dituen behar bezala.

32-33 IL: 43. or., 2. jar.

3.1. Ea badakien kenketen emaitzak egiaztatzen, dagokion 
proba erabiliz.

34 IL: 43. or., 3. jar.

3.2. Ea erabiltzen eta automatizatzen duen kenketaren algoritmoa. 34 IL: 43. or., 3. jar.

4.1. Ea badakien sei zifrara arteko zenbakien arteko kenketak 
egiten.

35 IL: 43. or., 3. jar.
IL: 43. or., 4. jar.
IL: 43. or., 8. jar.

5.1. Ea badakien eragiketa konbinatuak kalkulatzen. 36 IL: 43. or., 5. jar.
IL: 43. or., 6. jar.

6.1. Ea gai den zenbakiak milakoetara biribiltzeko. 37 IL: 43. or., 7. jar.

7.1. Ea badakien zenbaki segidak osatzen. 30 eta 34 IL: 43. or., 9. jar.
EO: 103. or., 1. jar

8.1. Ea gai den galderari erantzuten laguntzen duen marrazkia 
aukeratzeko eta problema ebazteko.

38 EO: 103. or, 2. jar.

9.1. Ea planteatzen dituen gero eta hobeto beste problema 
batzuk eta ea egiten dituen beste galdera batzuk, ebatzitako 
problema bat oinarritzat hartuta.

38 EO: 103. or., 4. jar

10.1. Ea erabiltzen dituen behar bezala buruz kalkulatzeko 
estrategiak, bi edo hiru zifrako zenbakiei 11 edo 9 batzeko.

41 IL: 43. or., 10. jar.

11.1. Ea asmatzen dituen zuzen buruz kalkulatzeko estrategiak. 41 IL: 43. or., 10. jar.
EO: 103 or., 3. jar.

OHARRA:  IL: Ikaslearen liburua EO: Ebaluazio osagarria (Proposamen didaktikoan)
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LEXIKOA 

Eragiketak: batuketa, batugaiak, kenketa, kenkizuna, kentzailea, kendura, elkartze 
propietatea, trukatze propietatea, kenketaren proba, eragiketa konbinatuak, zenbakiak 
milakoetara biribiltzea. 

METODOLOGIA ETA IKASTEKO ZAILTASUNAK

Batuketaren eta kenketaren algoritmo tradizionalak irakastean, 
argi geratu behar du zer urrats egin behar diren eta zer ordenatan 
egin behar diren. Horregatik, egokiena da arbelean elkarrekin eta 
ozen egitea zenbait adibide. 

Batuketa eta kenketa eragiketak osagarriak direla adierazi behar 
zaie ikasleei.

Behar adina denbora hartu kenketaren proba lantzeko, eta 
nabarmendu kendura eta kentzailea batuta kenkizuna ematen 
duela. Hori garbi badute, arazo gutxiago izango dituzte problemak 
ebazteko. 

Hurbilketa kontzeptuarekin zailtasunak izaten dituzte ikasleek eta, 
horregatik, zenbakien zuzenaz laguntzea gomendatzen da, ikusiz 
hobeto ulertzeko. 

Buruzko kalkulua lantzeko, gomendatzen da ikasleek ahots gora 
esatea kalkuluetarako egiten dituzten urratsak. Akatsik ez 
egoteko, zifra bateko edo bi zifrako zenbakiekin hastea da 
egokiena eta pixkanaka zenbaki handiagoak sartzen joatea.

ANIZTASUNARI ARRETA

Finkatzeko

 Adierazi zenbakiak oinarri anitzeko blokeen bidez, eta erabili 
batuketak eta kenketak egiteko.

 Egin zenbakien zuzen handi bat gelako lurrean, ikasleak haren 
gainean ibiliz zenbaki jakin baten gainean jar daitezen, edo 
eragiketak egin ditzaten.

Sakontzeko

 Jarri gaien bat falta duten bi edo hiru zifrako batuketak eta 
kenketak bururakoekin, ikasleek osatzeko.

 Planteatu problema berriak, aurretik proposatutako egoera 
matematiko batetik abiatuta.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Batuketaren eta kenketaren gaiak zein diren jakiteak eta 
erabiltzeak lexikoa aberasten du, eta hori ardatz da hizkuntza 
arloetan.

Bi edo hiru zenbakiren batuketak Gorputz Hezkuntzan erabiliko dira, 
jolasetan edo kiroletan lortutako puntuazioak batzeko.

Unitate honek Arte Hezkuntzarekin ere badu lotura: zenbakien 
zuzenak marraztu beharko dituzte, dela zenbakiak kokatzeko, dela 
zenbakien hurbilketak egiteko. 

Ingurune hurbilenarekin lotutako egoerak lantzen dituzten 
problemak asko lantzen dira Natura Zientziak eta Gizarte Zientziak 
arloetan.

BALIOAK ETA JARRERAK

Talde lana. Lanak taldean egiteak dakartzan abantailei buruz 
hausnartzea.

Ingurumena errespetatzea eta zaintzea. Ingurumena 
babestearen beharrari buruz hausnartzea. 

IKTak ERABILTZEA

Unitate honetan, CmapTools programarekin kontzeptu mapak 
egiteko tutoriala erabil daiteke (dokumentu digitaletan dago). 
Ikasleek aukera dute kontzeptu mapa bat egiteko lexikoko 
hitzekin, unitateko edukiak berrikusteko.

GURASOEN ESKU HARTZEA

Eguneroko jardunean sortzen diren batuketa eta kenketa 
errazetatik abiatuta, buruzko kalkulurako erabiltzen dituzten 
estrategiak irakats diezazkiekete gurasoek haurrei.

Bidaien bat egiten ari direla, galde diezaiekete zenbat kilometro 
falta diren iristeko, zenbat kilometro egin dituzten eta zenbat 
egingo dituzten adierazita.
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BaliabideakBaliabideak

SuperPixepoliseko materialak

SPX digitala

— Jarduera elkarreragileak

— Dokumentu didaktikoak

Horma irudiak, 1. Zenbakiak eta eragiketak

Beste material batzuk

Kalkulu koadernoak, 7. koadernoa

Web baliabideak

Batuketak eta kenketak arkatzaren bidez praktikatzeko web orri

http://link.edelvives.es/bfdsq

Problemak ebazteko web orria. Menu bat agertzen da, eta 
hartan aukeratu daiteke landu nahi den eragiketa.

http://link.edelvives.es/mqknr

Irakurzaletasuna sustatzeko, erabili oinarritzat unitatearen sarrera 
moduan agertzen den motibatzeko orrialdeko testua. Irakurri 
testua ahots gora gelan, eta, ondoren, antzeztu. Horretarako, 
banatu ikasleen artean testuko pertsonaien paperak. Oso 
garrantzitsua da ikasleek egoki ahoskatzea antzezte lanean.

 Ondoren, ikastalde osoan, egin honako galdera hauek: 

 — Existitzen al da hortz garbitzaileak hitza?k

 — Arriskutsua al da txirrien lana?

 —  Zergatik da garrantzitsua azpimarratzea krokodiloetako bat 
zaharra zela?

 —  Zein da hirugarren txirriaren proposamena? Zer abantaila 
dituela esaten du? Arrazoirik ba al du?

 — Zer esan nahi du txoriburu hitzak?

 — Zein da, zure ustez, txoriburuago?

Beste aukera bat da ikasleei testuaren laburpen bat egin dezaten 
eskatzea, beren hitzekin azaltzeko istorioa eta haren ideia 
nagusiak ateratzeko.

Irakurzaletasuna Problemarik gabe! atalaren bidez ere susta 

daiteke. Unitate honetan, ikasleei eskatzen zaie zenbait 
marrazkiren artean bat aukeratzeko, galdera bati erantzun 
diezaieten.

 Irudia arretaz aztertzea lortu behar dugu, eta galdera ongi ulertzea.

 Oso garrantzitsua da, halaber, ikasleek arretaz irakurtzea zer 
urrats egin behar diren adibideko problema ebazteko.

 Gomendatutako irakurgaia. ¡Ojalá no hubiera números!,
Esteban Serrano Marugán idazlearena (Nivola editoriala). Pentsa 
egun batean esnatu, eta ezin dela erlojuaren ordua irakurri; 
automobilen matrikulak zuriz daudela; dendan, preziorik ez dela 
agertzen; ez dakizula zenbat urte dituzun... Zenbakirik gabeko 
mundua! Horixe gertatu zitzaion Arturo Comelibros pertsonaiari, 
esan behar ez zuena esateagatik, eta Pitagoras V.a, 
matematikaren erregea haserrarazteagatik.

 Eskolaz kanpoko jarduera. Joan ikastetxeko edo herriko 
liburutegira. Azaldu ikasleei nola jokatu behar duten liburutegian. 
Erakutsi non dauden beren adinerako liburuak, eta ikasle 
bakoitzak aukera dezala bat eta irakur dezala liburutegiko 
irakurketa gelan.

Irakurzaletasuna sustatzeaIrakurzaletasuna sustatzea

Programazioak taulatan jaso dira, eta elkarrekin 

lotuta adierazten dituzte unitate bakoitzean landutako 

Edukiak, Ebaluazio irizpideak, Ikaskuntzaren estandar 

ebaluagarriak, Gako gaitasunak eta Askotariko adimenak.
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PROGRA

Edukiak

Sei zifra

Batuket

Kenketa

Sei zifra

Eragiket

Zenbak

Zenbak

Problem

Buruz k
zifrako 

Orrialde hauetan, 

Ikaskuntzaren 
estandar 

ebaluagarriak  
ebalua daitezke.

Horiez gain, beste hainbat alderdi 
jasotzen dira, hala nola aniztasunari 
arreta, lexikoa, IKTak erabiltzeko 
eta irakurzaletasuna sustatzeko 

iradokizunak…
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 Web baliabideen   

QR kodeak,  
haietara sarbidea  

errazteko
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Orrialdeak Zereginak AA

28 Banaka  Zer duzu nahiago: krokodilo bati 52 hortz garbitu eta beste bati 61, edo 12 hortz  
garbitu hipopotamo bati eta 12 beste bati? Azaldu erantzuna.

29 Banaka  Ordenatu honako zifra hauek. Ondoren, jarri zifrak bertikalean, bata bestearen azpian,  
eta egin batuketa.

1 H 5 E 3 U + 6 U 2 E 4 H

30-31 4naka edo 5naka Adierazi zein den eragiketa zuzena, 
eta azaldu zer duen gaizki oker egindako eragiketak. 

32-33 4naka edo 5naka  Irakasleak zenbakiz osatutako karta sorta bat emango dio talde bakoitzari eta  
honako jarraibide hauek emango dizkie: egin kenketa bat emaitza eta guzti, eta jarri gai 
bakoitzaren izena duen txartel bana ondoan. Gero, kenketaren ondoan, egin batuketa bat. 
Batuketaren bigarren gaia kenketaren kentzailea izango da. Jarri haren izena duen txartela ondoan. 

Ikertu nola jarri behar duzuen batuketa horretan kenketaren kenkizuna eta kendura, emaitza 
zuzena duen batuketa bat egiteko.

Begiratu bi eragiketa horiek, eta errepikatu prozesua zenbait kenketarekin. Gai al zarete edozein 
kenketaren proba nola egiten den azaltzeko?

34-35 Ikastalde osoan  Prestatu zenbait orri 0tik 9ra arteko zenbakiekin. Ikasle bakoitzak orri bat 
hartuko du. Antzeztu bi zifrako zenbakien kenketa bat, urratsez urrats, elkarrizketa eta guzti. 
Aktoreak zifrak dira. Kenkizunaren bi zifrak bi aulkitan zutik jarriko dira; kentzailearen bi zifrak 
aurrean, eta kendura aurrean osatzen da, ikasleak makurtuta daudela. 

36 Banaka  Jarri +, – eta = ikurrak honako adierazpen hauetan, eragiketen emaitzak zuzenak izan  
daitezen.

9  3  5  7           26  23  12  15

37 4naka edo 5naka  Taldeko ikasle bakoitzak hiru zifratik gorako bi zenbaki idatzi behar ditu. Taldeko  
batek, ahots gora, idatzi duen zenbakietako bat esango du. Eskuineko ikaskideak zenbakia zein 
milakoren artean dagoen esango du. Gaizki egiten badu, gainerakoek zuzendu egingo diote.

Ondoren, beste ikasle batek irakurriko ditu idatzi dituen zenbakiak, eta jarraitu horrela kide guztiek 
parte hartu eta zenbaki guztiak irakurri arte.

38 Banaka  Asmatu ebazteko kenketa bat edo batuketa bat behar duen problema bat, eta idatzi orri  
batean. Ondoren, eman ikaskide bati, eta ebatzi hark egin duen problema.

40 4naka edo 5naka  Idatzi folio batean lau zenbaki urdinez. Beste orri batean, egin batuketak eta  
kenketak zenbaki bakoitza behin bakarrik erabiliz. Idatzi folioan, gorriz, beste orrian egindako 
batuketen eta kenketen emaitzak. Trukatu folioa beste talde batekin, eta saiatu asmatzen nola lortu 
duten gorriz idatzi duten zenbakia.

41 Banaka  Idatzi batugaietako bat 11 zenbakia duten bost batuketa. Kalkulatu batuketa horien  
emaitza.

42 Binaka  Eskatu lankide bati idatzi gabe kalkulatzeko aurreko batuketen emaitza.

43 Hirunaka  Idatzi hiru orritan batuketa baten edo kenketa baten gaiak. Hartu bakoitzak orri bat, eta
jarri ikaskideen aurrean, nahastuta. Batuketaren edo kenketaren gaiak zer eragiketatakoak diren 
asmatzen dutenak zutik jarriko dira. 

H U
2 8

+ 6 4

8 12

H U
2 8

+ 6 4

9 2
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Askotariko adimenen paleta

Edukia: kenketa

AA Zereginak

Istorioak kontatuko ditugu

4naka edo 5naka  Asmatu eguneroko bizitzako egoera batean oinarritutako istorio bat, kenketa bat egitea eskatzen 
duena. Ondoren, kontatu taldekideei.

Eman azalpenak

Binaka  Azaldu ikaskideari zer urrats egin behar diren kenketaren emaitza kalkulatzeko.

Erostera!

Binaka  Egin zerrenda bat supermerkatu batean eros daitezkeen bost elikagairekin edo gauzarekin. Horietako 
bakoitzaren ondoan, jarri prezioa, zentimorik gabe. Ikaskideak esan behar dizu zer billete behar duzun, gutxienez, 
hori erosteko, eta zenbat diru itzuliko dizuten.

Marrazten

4naka edo 5naka  Marraztu horma irudi batean zenbait kenketa, bi zifrako, hiru zifrako eta lau zifrako zenbakiekin 
(bururakoekin eta bururakorik gabe). Erabili kolore bat unitate ordena bakoitzerako. Apaindu horma irudia marrazkiekin.

Jarraitu erritmoari!

Ikastalde osoan  Irakasleak bi zifrako zenbaki bat esango du eta erritmo bat markatuko du, mahaian kolpetxoak  
emanez. Kolpe bakoitzaren ondoren, ikasleek 2 zenbakia kenduko diote aipatutako zenbakiari, eta ikasle batek, ordenari 
jarraituz, ahots gora esango dute emaitza, 1 edo 0 zenbakira iritsi arte.

Irakasleak beste zenbaki bat esango du eta 3 zenbakia kenduko diote kolpe bakoitzean.

Jolas gaitezen kenketekin!

Ikastalde osoan  Irakasleak fitxa berdeak, gorriak eta urdinak eramango ditu. Azalduko du fitxa berdeak ehunekoak 
direla; fitxa gorriak, hamarrekoak; eta fitxa urdinak, unitateak. Horrenbestez, fitxa berdea (ehunekoa) 10 fitxa gorriz 
(hamarrekoak) trukatuko da, eta fitxa gorri bakoitza 10 fitxa urdinez (unitateak).

Kartoi mehe handi batean edo jolastokiko zoruan 3 × 3ko lauki sare bat egingo da eta taldea haren inguruan eseriko 
da. Taldeak 423 – 67 kenketa kalkulatu beharko du. Horretarako, irakasleak lauki sareko goiko laukietan honako hau 
jarriko du: 4 fitxa berde lehenengoan, 2 fitxa gorri bigarrenean, eta 3 fitxa urdin hirugarrenean. Erdikoetan, 6ari eta 
7ari dagozkien fitxak jarriko ditu. Ondoren, arkatz bat jarriko du, kenketaren ikur moduan. Kenketa egingo du, 
urratsak azalduz: 3ri ezin zaio 7 kendu eta, horregatik pieza gorri bat aldatuko dugu (goiko errenkadako bigarren 
laukitik kenduko du) 10 fitxa urdinez (errenkada horretan zituen 3ei erantsiko die). Azalpena amaitzean, ikasleei 
proposatuko die prozedura horri jarraituz taldean kalkulatzeko beste kenketa batzuen emaitza.

Pentsatu

Banaka  Irakasleak erronka hau proposatuko die ikasleei: bila ditzatela zifra bateko bi zenbaki, kendu ezin direnak. 
Ondoren, honako galdera hauek egingo dizkie, idatziz erantzuteko koadernoan: Zer gertatu behar du zifra bateko bi
zenbakirekin kenketa bat egiteko? Gauza bera gertatzen al da zifra gehiagoko zenbakiekin? Arrazoitu erantzunak.

Kontuak asmatzen

Binaka  Idatzi zifra bateko edo bi zifrako zenbaki bat. Ikaskideak zenbaki hori emaitza duen kenketa bat asmatu
eta idatzi behar du. Ondoren, trukatu zeregina.
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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 eta, unitatea amaitzean, zer-
nolako aurrerapenak egin dituzten.

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

1: Ez dakit.  2: Badakit zerbait.  3: Nahiko ondo dakit.  4: Oso ondo dakit.

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 28 eta 38

1-2-4 30, 31, 34, 35 eta 37

Hiru minutuko etena 29, 30, 31, 32, 34, 35, 
36, 37 eta 41

Arkatzak erdira 32, 33, 34, 40 eta 41

Binaka 38, 39, 42 eta 43

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbakia 34, 35, 38 eta 39

Zenbaki berdinak elkarrekin 30, 31, 37, 40 ,41 eta 42

Bat guztiongatik 32 eta 33

Hobe elkarrekin 28 eta 29 

Ikaskuntzaren estandar ebaluagarriak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

Ea badakidan sei zifrara arteko zenbakien arteko batuketak egiten.

Ea erabiltzen eta automatizatzen dudan batuketaren algoritmoa.

Ea badakidan zer diren batuketaren propietateak eta ea erabiltzen ditudan behar bezala.

Ea badakidan kenketen emaitzak egiaztatzen, dagokion proba erabiliz.

Ea erabiltzen eta automatizatzen dudan kenketaren algoritmoa.

Ea badakidan sei zifrara arteko zenbakien arteko kenketak egiten.

Ea badakidan eragiketa konbinatuak kalkulatzen.

Ea gai naizen zenbakiak milakoetara biribiltzeko.

Ea badakidan zenbaki segidak osatzen.

Ea gai naizen galderari erantzuten laguntzen duen marrazkia aukeratzeko eta problema ebazteko.

Ea planteatzen ditudan gero eta hobeto beste problema batzuk eta ea egiten ditudan beste galdera 
batzuk, ebatzitako problema bat oinarritzat hartuta.

Ea erabiltzen ditudan behar bezala buruz kalkulatzeko estrategiak.

Ea asmatzen ditudan zuzen buruz kalkulatzeko estrategiak.

GUZTIRA
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ESKUEKIN LAN EGITEKO MATERIALAREN AURKEZPENA

 Helburua

 Ikasleak zatikien jokoaren erabilerarekin ohitzen joatea.

 Iradokizun metodologikoak

 Materiala aurkeztea, baina zatikiak ez aipatzea, ez baitakite zer diren. 

 Esan ikasleei koloretako plastikozko piezak direla eta zenbait zenbaki dituztela, gerora ikasiko 
dituztenak.

 Utzi ikasleei materiala aztertzen, ukitzen eta askatasunez erabiltzen. Ondoren, proposatu 
zenbait galdera eta jolas, hobeto ezagut dezaten.

 Jarduerak

1. Zer forma du pieza moreak?

2. Begiratu piezari, eta erantzun.

 Zenbat pieza urdin behar dituzu osorik estaltzeko?

3. Beste piezarik erabil al dezakezu pieza gorria estaltzeko?

4. Estali osorik pieza morea. Ondoren, begiratu zer egin duten 
ikaskideek. Pieza berberak erabili al dituzu?

5. Zer pieza estal dezakezu pieza berde, pieza beltz eta pieza 
zuri batekin? 

6. Irakasleak pieza laranja bat erakutsiko die ikasleei eta esango 
die forma hori duten ohiko gauzak aipatzeko.

7. Irakasleak pieza gorri batekin, pieza urdin batekin eta bi 
pieza berderekin estaliko du pieza morea. Ondoren, honako 
hau planteatuko die ikasleei:

—  Pieza moreak 16 puntu balio badu, zenbat balio du hura 
estaltzen duen piezetako bakoitzak?

—  Pieza gorriak orain 4 puntu balio baldin badu,
zenbat puntu balioko du pieza moreak?

8. Piezetan, zenbait zenbaki agertzen dira. Ikertu zer diren, nola 
deritzen eta zertarako erabil daitezkeen.

Eskuekin lan egiteko tailerra

Unitate bakoitzaren 
programazioa,  

lankidetza ikaskuntza  
oinarritzat hartuta

Askotariko 
adimenen 
paleta bat  

unitateko

Hezkuntza berrikuntza 

sustatzeko iradokizunak

Askotariko 
adimenak 
garatzeko 
jarduera 

iradokizunak, 
ikaslearen 

liburuko orrialde 
bikoitzeko

Eta gainera:  
PBL proiektuak 

(Problem based learning)  
eta Eskuekin lan 

egiteko, Ikertzeko, 
IKTak erabiltzeko eta 

edukiak sakontzeko 
tailerrak
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Kalkulatu kendura, eta egiaztatu behar bezala egin duzula.

176 – 34  967  322   21.879  1.652

789 – 345  45.658  3.501  1.745  1.213

Kalkulatu kenkizunak, kenketa hauek zuzenak izan daitezen.

..... – 281 = 1 413 106 6 002

..... – 4.512 = 43.111 .....  12.463  12.434

Osatu koadernoan honako segida hau.

1

2

3

Idatzi artikulu bat kenketaren probari buruz, haurrentzako 
matematika aldizkari baterako. Azaldu zer den proba, 
nola egiaztatzen diren kenketak, eguneroko 
bizitzako zer egoeratan erabil daitekeen… 
Erantsi marrazkiak edo argazkiak artikuluan.

44

E H U

4 3 2
+ 3 2 1

7 5 3

kenkizuna
kentzailea

kendura

Aitonak kenketa ondo egin al duen egiaztatzeko eskatu 
dio Inaziori. 

753 – 321 = 432

Beraz, Inazioren aitonak ondo egin du kenketa.

Kenketa ondo eginda dagoela egiaztatzeko, kendura 
gehi kentzailea egingo dut, eta emaitza kenkizunaren 
berdina dela ziurtatuko.

E H U

7 5 3
– 3 2 1

4 3 2

1.245 1.150
– 95 – 95 – 95 – 95

Kenketaren proba

JARDUERAK

 Finkatzeko

Topatu berdintzak betetzeko falta den gaia.

 34.567 – 12.098 =           52.698 –  = 10.322  

 Sakontzeko

Osatu enuntziatua, eta ebatzi problema.

—  Alex 34 cm garaiago da Jon baino, eta Jon  cm  da 
Alex baino. Jon 97 cm garai bada, zenbat zentimetro izango ditu 
Alexek?

—  Ihitzek 135 folio eta 79 kartoi mehe ditu.
Zenbat kartoi mehe  ditu k? 

Kenketarik egin gabe, esan aldea 500 baino handiagoa edo 
txikiagoa izango den.

 800 – 652    36.524 – 36.000

 25.089 – 23.269  37.089 – 36.588

Lankidetzan ikastea 

Erabili HIRU MINUTUKO ETENA  egitura, kenketaren 
proba azaltzeko. Talde bakoitzak galdera bat egiteko 
aukera du. 

Jarduerak. Orrialdeko jarduerak egiteko, erabili

ARKATZAK ERDIRA  egitura. Gogoratu ikasle guztiek 
eman behar dutela iritzia. Erabili BAT GUZTIONGATIK
egitura, jarduerak zuzentzeko.

Adimen linguistikoa

3. jardueran, adimen hori lantzen da, matematikako 
aldizkari baterako artikulu bat eginez. Erantzun 
elkarrekin honako galdera hauei: Ezagutzen al duzue 
matematikako aldizkaririk? Zer atal da ezinbestekoa 
aldizkari batean? Zer atal dituzte artikuluek? Nola 
antolatuko duzue artikuluko informazioa? Irudirik 
erabiliko al duzue? Zer iturritatik atera dezakezue 
artikulua egiteko informazioa?

HEZKUNTZA BERRIKUNTZA

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

bertikalean eta horizontalean. Gogoratu 
kenketaren algoritmoan zenbaki handiena jarri
behar dela goian.

kentzailea eta kendura hitzak idatzita dituena. 
Orriaren beste aldean, idatzi kenkizuna hitza, orri 
osoa betetzen duela. Zatitu orria tolesetik eta, 
orriaren zatiekin, azaldu zer erlazio dagoen zatien 
eta osotasunaren artean: elkartzean, kenkizuna
hitza irakur daiteke atzean.

EDUKIAK

Kenketaren proba

142 645 20.227967 – 322 21.879 – 1.652

444 42.157 53245 658 – 3 501 1 745 – 1 213

1.694 6.108..... – 106 = 6.002

47.623 24.897..... – 12.463 = 12.434

1.055 960 865 960 

Erantzun irekia

Matematika 3

2. UNITATEA
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Egin koadernoan honako batuketa hauek, eta lotu emaitza Egin koadernoan honako batuketa hauek, eta lotu emaitza
berekoak bakoitzari dagokion baturarekin.berekoak bakoitzari dagokion baturarekin.

2

Batugaien ordena aldatuz, adierazi bi modutara honako Batugaien ordena aldatuz, adierazi bi modutara honako
batuketa hauetako bakoitza, eta kalkulatu emaitza.batuketa hauetako bakoitza, eta kalkulatu emaitza.

345 + 121 + 287345 + 121 + 287 331 + 301 + 349331 + 301 + 349 702 + 21 + 104702 + 21 + 104

101 + 502 + 209101 + 502 + 209  421 + 400 + 84  421 + 400 + 84  76 + 679 + 210 76 + 679 + 210

Lehenik, multzokatu batura 100 duten zenbakiak, eta, Lehenik, multzokatu batura 100 duten zenbakiak, eta,
ondoren, kalkulatu emaitzak.ondoren, kalkulatu emaitzak.

85 + 15 + 8785 + 15 + 87  34 + 54 + 46 34 + 54 + 46  61 + 39 + 71 61 + 39 + 71

16 + 27 + 73 58 + 52 + 48 919 + 81 + 29

3

4

3.515 + 783.515 + 78

31.645 + 5.20831.645 + 5.208

3.5933.593

336.853

1.4241.424

1.149 + 2751.149 + 275

5.208 + 31.6455.208 + 31.645

78 + 3.51578 + 3.515

 Usuak eta Josuk beren bideo jokoak elkarrekin trukatzea
 erabaki dute. Usuak autoen 9 joko eta motoen 13 joko

d k k k kdauzka; eta Josuk, autoen 13 jok
?Zenbat joko dauzka Usuak? Eta Josuk?

k k b d k k lk b k b dUsuak eta Josuk bideo jokoak el
zenbat izango dituzte bien artean?zenbat izango dituzte bien artean?

Xabierrek eskumuturrekoak egiteko
43 goma urdin, 67 goma gorri eta
58 goma berde dauzka.58 goma berde dauzka.
Zenbat goma dauzka guztira?Zenbat goma dauzka guztira?

5

6

Batuketa baten emaitza 567 da. Batugaietako bat 235Batuketa baten emaitza 567 da. Batugaietako bat 235
bada, zer zenbaki da bestea? Zer eragiketa erabili duzu bada, zer zenbaki da bestea? Zer eragiketa erabili duzu
erantzuna lortzeko?erantzuna lortzeko?

7

ERANTZUNAK 

1  Falta diren zenbakiak:

 56 22.028

 23 167

 9.311 111

 Emaitzak:

 101 26.666

 732 386

 75.112 6.211

3  Erantzun irekia

 753 981 827

 812 905 965

4  187 134 171

 116 158 129

5  Usuak 22 bideo joko ditu; Josuk, 22 joko.

6  Guztira 168 goma ditu.

7  Beste batugaia 332 da.
Kenketa erabili dut erantzuna lortzeko.

GAKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

  Ea erabiltzen duen elkartze propietatea buruzko kalkulua 
errazago egiteko. 

 Bilatu batuketetan 100 osatzen duten bikoteak, eta 
kalkulatu.

45 + 55 + 10 + 90 + 3 

43 + 30 + 70 + 7 + 50

Hitz egin ikaskideekin aukeratutako bikoteez.

Ea erabiltzen duen elkartze propietatea erronka bat ebazteko.

Jakinda dado bateko aurkako bi aurpegiren batuketa beti 7 
dela, 5aren aurkako aurpegiaren zenbakia zein izango den 
jakitea. Zein izango da 2aren aurkako aurpegiaren zenbakia?

BALIABIDEAK

Dadoak, eskuz erabiltzeko

Kalkulu errazak egitek web orria
http://link.edelvives.es/pmdrk

1   Orrialde bikoitzetan jasotako edukiak

2   Iradokizun metodologikoak

3   Edukien ustiaketa, hezkuntza berrikuntza ardatz hartuta (lankidetza ikaskuntza,  
askotariko adimenak, metakognizioa, antolatzaile bisualak, pentsamen trebetasunak…)

4   Aniztasuna lantzeko jarduerak

5   Gako gaitasunak eta askotariko adimenak garatzeko beste jarduera batzuk

6   Erabilgarri izan daitezkeen proiektuko material guztiak, orrialde bikoitz bakoitzari lotuta

7   Erabil daitezkeen beste baliabide batzuk

1

2

3

4 5

6

7

Urratsez urrats, unitate bakoitzaren 

ustiaketa didaktikoa

Proposamen didaktikoa 93

Eta gainera: 
jarduera guztien  

erantzunak
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ankidetzan ikastea 

Egin jarduerak, BINAKA  egitura erabiliz. Aldatu  
bikoteen osaera jarduerak amaitu ondoren. Bateratze 
lana egiteko, erabili ZENBAKI BERDINAK ELKARREKIN
egitura.

HEZKUNTZA BERRIKUNTZA

Oin

 Bat
htt

 Ken
htt

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

dituen taula bat erabiliz:

Zenbakia Irakurri Deskonposizioa

izena, bai eta haien arteko baliokidetasunak, 
oinarri anitzeko blokeak erabiliz.

errespetatzeko jarrera ikasleen artean.

eragiketak, eta ikasleek koadernoan idatz dezatela 
emaitza.

JARDUERAK

 Sakontzeko

 Esan ahots gora bost zifra hauekin egin daitezkeen zenbakiak.

5 8 1 0 7

ERANTZUNAK 

1  Hogeita hamabi mila; berrogeita hemezortzi mila berrehun 
eta bi; lau mila seiehun eta berrogeita bederatzi; zazpi mila 
eta hirurogeita hemeretzi; bederatziehun eta hogeita zazpi; 
hamahiru mila seiehun eta laurogei.

7  1.432 + 1.456 + 1.442 = 4.330

 Zoo berriak 4.330 animalia izango ditu.

Gogoan al duzu?an al duzu?

42

Osatu koadernoan zenbaki erromatarren 
honako segida hau.honako segida hau.

6Idatzi nola irakurtzen diren honakoIdatzi nola irakurtzen diren honako
zenbaki hauek.

32.000 58.202 4.649

7.079 927 13.680

Idatzi zifraz honako zenbaki hauek.

Seiehun eta biSeiehun eta bi

Hogeita hemezortzi

Hamabi mila bostehun eta laurogeita hamar

Mila eta hogeita bostMila eta hogeita bost

Kopiatu koadernoan, eta erlazionatu.

5 H + 1 U 50.045

8 M + 4 E + 3 H8 M + 4 E + 3 H 8.430

5 HM + 4 H + 5 U 12.008

1 HM + 2 M + 8 U 511 HM + 2 M + 8 U 51

Idatzi honako zenbaki hauetako Idatzi honako zenbaki hauetako 
bakoitzaren aurrekoa eta hurrengoa.bakoitzaren aurrekoa eta hurrengoa.

90 00090.000  15.308 15.308  965965

6.510 6.510 9.999 712

Kopiatu eta egin koadernoan honako Kopiatu eta egin koadernoan honako 
eragiketa hauek, eta, ondoren, ordenatu 
e a t a t e et a d e e aemaitzak txikienetik handienera.

1

2

3

4

5

5 8 33
– 22 22 6

8 5 9
++ 7 1

33 8 77
77 5 22

++ 9 55

6 3 00 66
11 88

+ 9 77 2

4 5 66 00
+ 2 7 4 99

1 2 7 00 2
– 1 8 3 8

7

Kalkuluak egin

Kalkulatu buruz.

432 + 10432 + 10 223 – 10  43 + 10

650 + 100 650 + 100 76 – 10 76 – 10  2.496 + 100

Hartu papera eta arkatza, eta kalkulatu.

433 + 228433 + 228 3.127 + 12.494

651 – 324 651 – 324 26.482 – 7.213

8

9

Hiri batean, 3 zoo daude. Batean,
1.432 animalia daude; beste batean,
1.456 animalia; eta azkenekoan,
1.442 animalia. Alkateak animalia guztiak
zoo berri batean elkartzea erabaki du.
Zenbat animalia izango dira zoo berrian?

602

38
XLVII

XXIII

XXXIXXXIX
12.590

1.025

89.999 eta 90.001 15.307 eta 15.309 964 eta 966

711 eta 713

 3 5 7

 9 3 0

 1  2 3 4

 7 3 0 9

442

750

661

327

1115.621

99919.269

213

66

53

2.596 1 0 8 6 4

 7 2 9 6

6.509 eta 6.511

357 < 930 < 1.234 < 7.296 < 7.309 < 10.864

9.998 eta 10.000

Matematika 3
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EBALUAZIO OSAGARRIA

1 Osatu honako segida hau.O t

936         841                                    
 – 95 – 95 – 95 – 95 – 95

2 Marraztu galdera honekin lotutako hiru egoera: zenbat arrain 
aude arrain ontzian?

at bakarra izango da erantzuteko lagungarri. Ondoren, eman 
ure marrazkiak ikaskide bati, hartu harenak, eta ebatzi 
roblema.

andu estrategia bat buruz kalkulatzeko eragiketa hauen 
maitza.

55 + 19  123 + 19  798 + 19

62 + 19 

4 Irakurri ebatzitako problema hau. Ondoren, egin beste galdera
batzuk enuntziatu horretatik abiatuta.

Liburu denda batean hiru liburu daude. Batek azal gorria du,  
eta 74 orrialde; beste batek azal berdea du, eta 123 orrialde; 
eta hirugarrenak azal horia du, eta 80 orrialde. Zenbat orrialde 
dituzte guztira hiru liburuek?

 Arretaz irakurriko dut enuntziatua.

 Galdera zein den identifikatuko dut: zenbat orrialde dituzte 
guztira hiru liburuek?

 Estrategia bat landu eta ebatzi egingo dut: liburu 
bakoitzaren orrien kopurua batuko dut. 

74 + 123 + 80 = 277

dituzte guztira.

ERANTZUNAK 

1  936 – 841 – 746 – 651 – 556 – 461

2  Erantzun irekia

3  Hau izan daiteke eragiketa horiek kalkulatzeko estrategia bat:

55 + 19 = 55 + 20 – 1 = 75 – 1 = 74

4  Erantzun irekia

ERANTZUNAK 

4  173 – 85 = 88
 Aitak 88 zizare

izango ditu.

6  250 + 135 – 32 = 353
 Guztira 353 azenario 

geldituko dira.

Lankidetzan ikastea 

Egin jarduerak, BINAKA  estrategia erabiliz. 

HEZKUNTZA BERRIKUNTZA

Adi, galderak! Gogoan izan ariketak Gogoan izan ariketak 

koadernoan edo orri solte koadernoan edo orri solte 

batean egin behar dituzula. 
batean egin behar dituzula. 

43

BatugaiakBatugaiak BaturaBatura

108 + 592108 + 592
2.273 + 1782.273 + 178

1.433 + 30.2811.433 + 30.281
5 + 24 + 1125 + 24 + 112

594 + 73 + 1.284594 + 73 + 1.284

Kopiatu taula koadernoan, eta osatu.Kopiatu taula koadernoan, eta osatu.111

Osatu honako berdintza hauek, etaOsatu honako berdintza hauek, eta
kalkulatu emaitzak.kalkulatu emaitzak.

52 + .... = 17 + 5252 + .... = 17 + 52

.... + 543 = .... + 1.209.... + 543 = .... + 1.209

Kalkulatu honako kenketa hauen emaitzak,Kalkulatu honako kenketa hauen emaitzak,
eta egiaztatu behar bezala egin dituzula.eta egiaztatu behar bezala egin dituzula.

935 – 247935 – 247 264 175

738 – 469 738 – 469 1.418 – 5281.418 – 528

5.342 – 2 607 27.403 – 18.45927.403 – 18.459

Iban eta aita arrantzara joan dira.Iban eta aita arrantzara joan dira.
Horretarako, 173 zizare dituen kaxa batHorretarako, 173 zizare dituen kaxa bat
erosi dute. Ibanek 85 zizare hartu,erosi dute. Ibanek 85 zizare hartu,
eta gainerakoak aitari utzi badizkio,eta gainerakoak aitari utzi badizkio,

?b i i di i k?

Kalkulatu koadernoan honako eragiketaKalkulatu koadernoan honako eragiketa
hauen emaitzak.hauen emaitzak.

45 + 23 – 1745 + 23 – 17 258 41 32

66 – 18 + 32 66 – 18 + 32 219 70 52

22

3

4

5

Hiru untxien artean, 32 azenario janHiru untxien artean, 32 azenario jan
badituzte, zenbat azenario geldituko dira badituzte, zenbat azenario geldituko dira
guztira?guztira?

6

Azaldu ikaskide bati zer urrats egiten Azaldu ikaskide bati zer urrats egiten
dituzun kenketa bat ondo eginda dagoela dituzun kenketa bat ondo eginda dagoela
egiaztatzeko.egiaztatzeko.

3.9503.950
+ 100+ 100 + 100+ 100 + 100+ 100

Kalkulatu buruz.Kalkulatu buruz.

379 + 11 379 + 11 473 9 1372 21

675 + 21675 + 21 842 11 9954 9

10

Lotu zenbaki bakoitza hurbilen duen Lotu zenbaki bakoitza hurbilen duen
milakoarekin.milakoarekin.

 3.9803.980 3.000        3.000        

 6.4506.450 5.0005.000

 2.755 2.755 4.0004.000

 5.1005.100 6.0006.000

Zer zenbaki naiz? Idatzi koadernoan.Zer zenbaki naiz? Idatzi koadernoan.

250 baino 52 unitate gehiago ditut.250 baino 52 unitate gehiago ditut.

390 baino 2 hamarreko gutxiago ditut.390 baino 2 hamarreko gutxiago ditut.

Osatu koadernoan honako segida hau.Osatu koadernoan honako segida hau.

7

8

9

108 eta 592 700

2.273 eta 178 2.451

1.433 eta 30.281 31.714

4.050 4.150 4.250

5, 24 eta 112 141

594, 73 eta 1.2844 1.951

688 89 264 – 175 264 – 175

 269 890

 2.735 607 607 8.944

17 = 692= 17 + 52
1.209 543 = 1.752.209 543 9+ 543 + 1 209+ 543

51 49 58 – 41 + 32 58 – 41 + 32

80 37 19 + 70 – 52 19 + 70 – 52

302

370

390 482 393 473 + 9  473 + 9  372 + 21 372 + 21

696 853 963 842 + 11  842 + 11  954 + 9 954 + 9

Erantzun irekia

Ikaslearen liburuko ebaluazioa osatze aldera, 

proposamen didaktikoan jasotako ebaluazio osagarria erabil daiteke, 

zenbait estandar zorroztasun handiagoz ebaluatzeko.

345 + 19 537 + 19 74 + 12

Erantzuna: 277 orrialde 

Ebaluazio  

osagarriko jardueren 

erantzunak

Proposamen didaktikoa

BALIABIDEAK

narri anitzeko blokeak, deskonposizioa lantzeko

tuketa lantzeko web orria
tp://link.edelvives.es/knqej

nketa lantzeko web orria
tp://link.edelvives.es/wssbx

GAKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

Ea gai den modu eskematikoan azaltzeko unitatean landutako 
edukiak.

Egin landutako edukiei buruzko gurutzegrama bat. Eman arrastoak 
ikaskideek, ebatz dezaten.

Ea ohartzen den zenbaki erromatarren erabilgarritasunaz.

Bilatu etxean egunkarietan zenbaki erromatarrak dituzten albisteak, 
eta moztu. Erakutsi ikaskideei, eta idatzi zenbaki erromatar 
bakoitzaren balioa.

da

 Ba
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em
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SPX en digital

SPX proiektuaren potentzial osoa, ingurune digitalean!

Hainbat  gailutan erabiltzeko:ordenagailuan, tabletan, arbel digitalean.

EDUKI DIGITALAK
Ikaslearen liburuko unitate didaktikoak

Unitate bakoitzeko interakzio jarduera guztiak

Autoebaluazio interaktiboaren testa unitate guztietan

Multimedia baliabideak: audioak, bideoak, animazioak...

Gako hitzen bidez bilaketak egiteko bilatzailea

PERTSONALIZAZIOA
Markak, azpimarratzeak, oharrak eta abar egitea

Liburuko edukiak zabaltzea eta ikasleekin partekatzea

Irakasleak emandako azalpen gehigarrietara sartzeko aukera

Probak prestatzea ebaluazio sortzailearekin

Kalifikazioetarako sarbidea

Ikasleen irakasteko eta ikasteko prozesua pertsonalizatzeko aukera

Irakasleari ariketak bidaltzea

Ikasle bakoitzaren lanaren jarraipena egitea

Ikasteko prozesuari buruzko informazioa

Egindako jarduera guztiak erregistratzeko aukera

BALIABIDE DIDAKTIKOAK
Proposamen didaktikoak

Hezkuntza berritzeko proposamenak

Ebaluaziorako jarduerak

Jarduera guztien erantzunak

IKASGELAREN ANTOLAKETA
Taldeak egitea eta kudeatzea

Ikasleei lan pertsonalizatuak bidaltzea

Ikasleen ebaluazioak kudeatzea

Jarraipena ikasleek egindako jarduerei

Ikasle bakoitzaren kalifikazioen azterketa konparatiboa

IRAKASLEA IKASLEA

 27 

Hainbat sistema 

eragilerekin 

erabiltzeko: 

Windows, MAC, 

Android, iOS  

eta Linux.

Baliabide oro,  

on-line  

eta  

off-line

IKIKASLEA

WW



Hasiera 
pantaila

1. Liburu digitalera sarbidea

4. Kalifikazioak 5. Multimedia 
galeria

6. Esteka Office 365
baliabidera

7. Azken ekintzak: oharrak, 

markatzaileak, jarduerak…

2. Berrikusteko 

jarduera elkarreragileak

3. Ebaluazio sortzailea, estandar 
ebaluagarriak kontuan hartzen dituena, 

zuzentzeko errubrika eta guzti.
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1. Liburu 
digitala

Edukien aurkibidea

Bistaratze aukerak: 
zabalera edo altuera 
doituta, edo orrialde 

bikoitza.

Gako hitzen  
bilatzailea

Azken ekintzak

Azpimarratu

Markatu

Oharrak gehitu



Hezkuntza berrikuntza lantzeko 
proposamenak (PBL, LI, AA…) 

orrialde bikoitzeko, edukiak beste 
modu batera lantzeko

Gehitu oharrak, 
azpimarratu, markatu…

Pertsonalizatu edukiak 
baliabideak txertatuz (PPT, 

irudiak, bideoak…) eta, 
nahi baduzu, partekatu  

edukiok ikasleekin

Orrialdea aurrera

Miniaturak
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Eguraldi ona lagun!

Berehala hasiko da uda. Azken eegunetan

zer tenperatura egiten duen jasootzen ari naiz eta 

entretenigarria da ikustea nola dabiltzan gora eta

behera egun bakoitzaren tenperratura maximoak:

18 21 24 20 17 15 19 23 27 244 H18, 21, 24, 20, 17, 15, 19, 23, 27, 244… Hurrengo asteetan, 

zer eguraldi egingo duen jakin nnahi dut. Eta ez da

neska xelebrea naizelako. Azaldduko dut zergatia. 

Larunbatean, bainujantzi bat errosi zidaten.

Eskola amaitu eta notak hartu bbezain laster,

gurasoek aitona-amonen etxeraa eramango naute, 

Asturiasera, bi aste pasatzera.

Aitona-amonen etxea hondartzaatik hurbil dago,

oinez joateko moduan. Aitonak agindu dit uda honetan 

urpean ibiltzeko betaurrekoak eerabiltzen erakutsiko 

didala eta itsas hondoa ikusi, eta itsas izarrak,

belakiak eta horrelakoak bilatzeen ibiliko naizela.belakiak eta horrelakoak bilatzeen ibiliko naizela.

Baina, jakina, horretarako egurraldi ona egin behar.

Ez da harritzekoa uztail hasieran Asturiasen euria

egitea. Joan den urtean, egunenn erdietan euria egin

zuen hamabostaldi horretan, baaina aurreko urtekoa

eguzkitsua izan zen. Ea aurtenggoan ona egiten duen

eta laster estreinatzen ditudan bbainujantzia eta

betaurrekoak!

Ricardo GÓMEZ

Estatistika 
eta probabilitatea12

Maiztasun taula

Barra grafikoa

Erantzun galderak.

Zer ikaslek jaso dute boto gehien?

Zenbat haurrek eman dute botoa guztira?

5

Taula honetan ageri da zenbat boto jaso dituenT
haur bakoitzak ikasleen ordezkaria izateko.

Izena

Amaiur 10

Zaloa 8

Zuriñe 10

Itxaso 6

34

Ipuineko neska tenperaturei buruzko
oharrak hartzen ari da azken
egunetan. Zergatik hartzen ditu?

Irudikatu barra grafiko batean
neskak jaso dituen datuak.

1

2

Batzuetan esaten da eguraldia 
ezin dela asmatu. Zure ustez, 
neska zuhur jokatzen ari da
maleta prestatzean?

3

Bilatu informazioa azken hiru
egunetan zure herrian egin duen 
tenperaturari buruz, egin maiztasun
taula bat datuekin, eta irudikatu
datuak barra grafiko batean.

4

Aldez aurreko edukiak

Amaiur Zaloa Zuriñe Itxaso

Botoak jaso
dituzten
ikasleak.

Zenbat aldiz
errepikatzen
den datu 
bakoitza.

Guztira
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Barra eta lerro grafiko bikoitzak

Lehen Hezkuntzako 4. mailako neska-mutilei galdetu diete
ea zein zen duten kirolik gogokoena. Haien erantzunekin
honako taula hau egin dute.

1

Irudikatu taula honetako datuak barra grafiko bikoitz batean.

Eskolako liburutegian hilabete batean mailegatu diren liburuen
kopurua ageri da taula honetan. Honela irudikatzen da informazioa 

batean.

Europako bi hiritan hiru egunetan egin duen tenperatura
ageri da taula honetan. Honela irudikatzen da informazioa 

batean.

Lehenengoa 10 6

Bigarrena 6 4

Hirugarrena 4 8

Paris

Astelehena 6 ºC 5 ºC

Asteartea 5 ºC 4 ºC

Asteazkena 4 ºC 2 ºC

4 6 1 2 1

5 4 4 0 1

Laidak bere gurasoek zenbat pisatzen duten apuntatu du, 
eta lerro grafiko bat egin du pisuekin.

Haren aitak zer hilabetetan pisatzen zuen gehien?

Haren amak zenbat pisatzen zuen azken hilabetean?

2

Lehenengoa Bigarrena Hirugarrena

A taldea
B taldea

Astelehena Asteartea Asteazkena

Paris
Madril

Martxoa Apirila Maiatza

Aita
Ama
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Piktograma

 Taula honetan ageri da zenbat lagunek egiten duten kirolen bat. 
Honela irudikatzen da informazio hori batean.

Erreparatu aurreko grafikoari, eta erantzun.

Zer kirol da gutxien egiten dena?

Zenbat lagun aritzen dira futbolean eta igeriketan?

Zenbat lagun aritzen dira saskibaloian?

Zenbat lagun gehiago aritzen dira futbolean eskubaloian baino?

1

Igeriketa 20

Eskubaloia 20

Futbola 60

Saskibaloia 30

          bakoitza 10 lagun dira.

SaskibaloiaEskubaloia FutbolaIgeriketa

Urria

Hilero bizikleta lasterketa bat egiten da herri batean.
Hau da urtearen azken seihilekoan izan diren partaideen
kopurua.

2

Egin hiru galdera, hari erreparatuta erantzuteko modukoak.

Egin piktograma bat datu horiekin, ikono hau erabilita.

250 350 300 450 150 400

    bakoitza 50 txirrindulari dira.

Izaskunen erlojua 8 minutu atzeratzen da
ordu bakoitzeko, baina 12etan ondo jartzen da.
Zer ordu markatuko du 12etatik aurrera
7 ordu pasatzen direnean?

3
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Edukiak, inprimatutako liburuaren 
epigrafeak bezala izendatuta. 

Eduki bat aukeratzean, 
hari dagokion orrialdea bistaratuko da.

Zenbakiak unitateko jarduera 
elkarreragileetara estekak dira.  

Edukien orrialdeetatik ere jo daiteke  
jarduera horietara.

2. Berrikusteko 
jarduera 

elkarreragileak

Liburu 

digitalaren  

beste baliabide 

batzuk

Jarduera elkarreragileak, unitateei jarraituz antolatuta. Ikaskuntza ebaluatzeko 
aukera ematen dute, sistemak berak ematen baitu ondo eta gaizki egindakoen berri.

Gainera, unitateko 

proposamen 
didaktikorako  

sarbidea.

Unitate bakoitzeko multimedia 
baliabideak, zerrendatuta: 

bideoak, animazioak, 
lokuzioak…



Ebaluazio sortzaileak aukera ematen die irakasleei  
nork bere probak egin ditzan,  

unitate batenak edo gehiagorenak, Word formatuan.

Jarduerak antolatzerakoan, kontuan hartu dira ikaskuntzaren 
estandar ebaluagarriak eta gako gaitasunak.

Probak zuzentzeko errubrikak ere badaude.

3. Ebaluazio 
sortzailea

Ikasleek nork berak egindako jarduera 
elkarreragileen erregistroa kontsultatu dezakete. 

Irakasleak, berriz, ikasle guztiek egindako 
jarduera elkarreragile guztietara jo dezake, 

bai eta berak txertatutako ohar guztietara ere.

4. Kalifikazioak
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Baliabideak 
webgunean
www.superpixepolis.com

Gida sorta oparoa dago eskuragarri, 
bideotan zein PCF formatuan, ikasgelan 

IKTak erabiltzeko (blog bat 
sortzeko, posta elektronikoa erabiltzeko, 

kontzeptuen mapak egiteko…).

Hainbat artikulu daude,  

hezkuntza berrikuntza  
ildotzat hartuta, arlo bakoitzeko 

espezialista onenek idatzitakoak, 
jardun didaktikoan laguntzeko.



Hainbat 
baliabide  

ikasgelarako: finkatzeko, 
sakontzeko, ebaluazioak…

Horrez gain: 

 Programazioak

 Erantzunak

 3. eta 6. mailetako probak 
eta abar prestatzeko 
jarraibideak.
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Zortzi urtetik hamar urtera  
bitarteko haurrak

Garapen psikomotorea

1. Trebetasun berriak garatzen dituzte, hala nola hanka bakar 
 baten gainean zabuka egitea eta oreka barren gainean ibiltzea.

2. Zehaztasunez dihardute hainbat jolasetan.

3. Distantzia jakin batetik jaurtitako bola txikiak azter eta geldiaraz 
ditzakete.

4. Energia fisiko handia dute eta, ondorioz, kirolen bat egitea 
 komeni zaie.

5. Etapa honen azken urtean, laurogeita hamar zentimetrora arte-
ko jauziak egiteko gai dira.

Garapen afektiboa eta soziala

1. Maitatuak direla sentitzeko premia erakusten dute.

2. Oso pozik sentitzen dira helduen konfiantza, aintzatespena eta 
laudorioak jasotzen dituztenean.

3. Taldeko jarduerekin eta jolasekin gozatzen dute.

4. Norberaren interesak gainerakoen eskakizunen mende jartzeko 
premia sumatzen eta onartzen hasten dira.

5. Adiskidetasunaren esperientziaren oinarriak sakonago eta luza-
roago finkatzen hasten dira.

6. Kideek onartzen dituztela sentitu behar dute.

7. Beren buruaz duten kontzeptua garatzera bideraturiko zereginak 
bete behar dituzte.

Garapen kognitiboa

1. Beren pentsamenduak errealetik potentzialera hedatzen dituzte, 
betiere, abiapuntua errealitatea dela.

2. Esperientzia zuzenaren bidez ezagututako gauzei buruz soilik 
arrazoi dezakete.

3. Segidak eratzeko, ezaugarriak kontserbatzeko, zenbait motatako 
elementuak konbinatzeko eta elkartzeko eragiketak egin  ditzakete, 
buruz.

4. Oroimen bisuala garatuago dute entzunezko oroimena baino 
eta, beraz, gehiago kostatuko zaie entzundako informazioa 
 gogoratzea idatziz ikusitakoak baino.

5. Hatzak erabili gabe zenbatzeko gai dira.

6. Gai dira hainbat eragiketa konbinatuz problemak ebazteko.

7. Kausa/ondorioa erlazioa ulertzen dute.

8. Arrazoitzeko, aztertzeko eta ondorioak ateratzeko gai dira, ger-
taera edo gauza zehatzei buruz; alabaina, oraindik ezin dute 
ideia abstraktuei buruz jardun.

Zortzi urtetik hamar urtera bitartean, beste ikuspegi bat zabaltzen zaie 
haurrei: norberaren banakotasuna berrestea dakarren independentzia 
premia eta nahia.



Garapen morala

1. Balioak eta arauak barneratzeko gaitasun handiagoa dute eta, 
horri esker, balio eta arau horiek eguneroko bizitzako egoeretan 
aplika ditzakete.

2. Haurren barne aginteak indar handiagoa hartzen du, gero eta 
garrantzi handiagoa baitu haien erabakietan.

3. Beren kabuz erabaki nahi dute nola jokatu. Ez zaie gustatzen 
helduek gehiegizko agintez jokatzea eta indartsuenaren legea 
aplikatzea.

Hizkuntzaren garapena

1. Gai dira egitura zuzena duten perpaus bakunak modu koheren-
tean erabiltzeko. 

2. Haurrak aurrerapenak egiten eta mailaz igotzen doazen heinean, 
sintaxia eta ahoskera normaldu egiten dira eta perpaus konplexu 
gehiago erabiltzen dituzte.

3. Hizkuntza garatuz doazenez, gertatzen zaienarekin lotutako gal-
dera zuzenak egiteko aukera dute. Beldurrak eta ametsak adie-
raz ditzakete, baita beren sentimenduak ere.
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Matematikaren arloko  
metodologia

Zenbakiekin eta formekin loturiko ezagutza multzoa da matema-
tika, apurka-apurka osatzen dena, askotariko egoerak aztertzeko 
balio handiko baliabide egiten den arte. Lehen Hezkuntzan, zentzu 
esperientziala du batik bat. Ikaskuntza edukiek ikaslearen inguruko 
errealitatean dute abiapuntua, eta problemak identifikatzeko eta 
ebazteko testuinguruetan jorratzen dira. Ikasleek aurretiaz dituzten  
ezagutzetatik eta esperientzietatik abiatuta ikasi behar dute; hori 
dela eta, ikaslearen liburuarekin batera, eskuekin lan egiteko 
 materiala eskaintzen dugu.

Lehen Hezkuntzako Matematika arloaren xedea da ikasleek mate-
matikarako gaitasunaren alderdi guzti-guztiak garatzea, zenbakiak 
irakurtzen eta idazten ikastea, oinarrizko kalkulu eragiketak eska-
tzen dituzten problemak ebazten hastea, geometriako ezagutzak 
lortzea eta estimazioak egitea; bai eta horiek guztiak eguneroko 
bizitzako egoeretan erabiltzeko gai izatea ere.

Proposamen didaktiko honek abiapuntutzat hartu ditu Lehen 
Hezkun tzaren gaur egungo curriculum esparruan Matematikaren 
arlorako ezarritako edukiak, ebaluazio adierazleak, ikaskuntzaren 
 estandar ebaluagarriak eta gako gaitasunak. Gai multzo hauek bar-
ne hartzen ditu:

 Etapa osoa-
ren gai multzo komuna eta arloaren ardatz nagusia da; hori dela 
eta, aldi berean landu behar dira gai multzo hau eta gaine-
rakoak. Matematika jardunerako oinarrizko eta funtsezko proze-
suak oinarritzat hartuta egituratzen da: problemen ebazpena, 
matematikari lotutako ikerketa tailerrak, ereduak egitea, jarrerak 
eta baliabide teknologikoen erabilpena.

 Lehen Hezkuntzako aurreko ikas-
turteetan barneratutako zenbakiak ulertzeko modua finkatu 
nahi da; ikasleek zazpi zifrara arteko zenbakiak, zenbaki ordina-
lak, zatikiak eta zenbaki dezimaldunak ikastea, bai eta horiek 
guztiek hainbat egoeratan izan ditzaketen aplikazioak ikastea 
ere. Zenbakien konparazioa, ordena eta haien arteko erlazioa 
modu grafikoan eta ordena gorakorrean aurkeztu dira eta, on-
doren, hainbat zailtasun mailatako ariketak proposatu. Zatikiak 
grafikoki aurkeztu dira, eskuekin lan egiteko proiektuko materia-
laren bidez, adieraz pide horrek ikaskun tza motibagarriago eta 
onuragarriago  egiten baitu.

 Maila honetan, aurreko ikasturteetan erabilitako neu-
rriak  zabalduko dira eta, horrez gain, azalera neurriak aurkez-
tuko dira. Neurketak egingo dira, neurketa tresna eta unitate 
konbentzional egokiak erabiliz; bai eta eguneroko bizitzako ob-
jektuen neurriak iritzira kalkulatuz ere. Horrekin, ikasleen jakin-
mina piztu nahi da, interesa izan dezaten neurketak egitean era-
bilitako unitateak eta prozedurak ikasteko zein haiek lexiko 
egokiz adierazteko, ahoz zein idatziz. Era berean, denboraren 
irakurketak egingo dituzte erlojuetan, eta denbora tarteak adie-
razten dituzten neurri unitateak erabiliko, denborari lotutako in-
formazioak behar bezala interpretatzen jakin dezaten.

ia. Ikasleak era autonomoan barneratzeko moduan 
heltzen zaio geometriari, material eta eredu errealak erabiliz. Pla-
noko geometriari dagokionez, zuzen motak, angeluak, irudi 
lauak, gorputz geometrikoak, simetriak, translazioak eta birake-
tak lantzen dira; bai eta planoen eta mapen oinarrizko adieraz-
pena ere.

E . Gai multzo honen helburua da, 
batetik, ikasleek argi ulertzea komunikabideek transmiti tzen du-
ten informazioa eta, bestetik, informazioa matematikoki lantzen 
ikastea, zenbait motatako grafikoak interpretatuz eta eginez.

. Edukien orrialdeetan jasotako problemez 
gain, liburuan bada atal espezifiko bat, Problemarik gabe! izena 
duena, problemak ebazteko  estrategia jakin batzuk lantzeko. 
 Hasteko, irudi lagungarriak aurkezten dira beti, haien ondotik 
proposatzen diren problemak testuinguruan kokatzeko. Proble-
mak, gainera, unitatean landutako edukiekin lotuta daude, bide 
batez, ordura arte ikasitakoak finkatu ditzaten. Ikasteko aurrerabi-
dea kontuan hartuta  sekuentziatu da estrategia horien zailtasuna.

 Pro-
posatutako jarduerek  pentsamendu logikoa eta matematikoa 
lantzen laguntzen dute, behaketaren, intuizioaren, sormenaren 
eta arrazoiketa logikoaren bidez. Jardueren xedea da esperimen-
tatzea, propietateak eta  erlazioak hautematea, gertakizunak in-
terpretatzea, curriculum edukiak finkatzea eta ikasitakoak hainbat 
egoeratan aplikatzea.



Gai multzo horiek elkarrekin koordinatuta eta  erlazionatuta  landuko 
dira, honako gako ardatz hauek oinarritzat hartuta:

 Hezkuntza egituraren giltzarrie-
tako bat da irakurketa eta, bistakoa denez, ez da mugatzen 
 Hiz kuntza arloetara, aitzitik, hezkuntza eraginkor egiteko 
funtsezko tresna da arlo guzti-guztietan. Hori horrela izanik, 
 motibatzeko irakurgai batekin hasten dira ikasliburuko unitate 
didaktikoak eta, gainera, zenbait iradokizun ematen dira propo-
samen honetako Irakurzaletasuna sustatzea atalean.

 Proiektu honetan proposatzen den 
irakasteko eta ikasteko ereduaren helburu nagusietako bat da 
ikasleek Lehen Hezkuntzarako oinarrizko curriculum berrian pro-
posatutako gako gaitasunak lortzea eta, horretarako, plantea-
mendu integratzaile eta funtzional batetik abiatzen da, eta ze-
harkakotasuna eta edukien dinamismoa hartzen ditu oinarri tzat. 
Horrek garapen prozesu bat eskatzen du, gako  gaitasun horiek 
zereginetan baliatzeko ahalmen handiagoa  lortzeko.

Era berean, unitate guztietan zein hiruhileko bakoitzaren amaierako 
orrialdeetan PISApolis atala txertatu da, zenbait galdera  jasotzen 
dituena, Matematikaren eta Zientzien Ikaskuntzarako Nazioarteko 
Joeren (TIMMS) ebaluazioen arabera egituratuta eta idatzita.

 Teknologia berriek ga-
rrantzia handia dute gure gizartean eta hezkuntzaren munduan, 
horregatik, proposamen honek teknologia horien erabilpena 
txertatzen du matematikaren irakasteko eta ikasteko prozesue-
tan, ikasleek barnera ditzaten ikasgelan zein eskolatik kanpo 
IKTak modu eraginkorrean eta arduratsuan erabiltzeko beharko 
dituzten ezagutzak eta abileziak. 

 Hiruhileko bakoitzaren amaierako orrial-
deetan, Lankidetzan ikasi izeneko atal bat dago. Atal horren xe-
dea da ikasleek talde lan bat egitea, lankidetza ikaskuntza balia-
tuz, hiruhilekoan jorratutako ezagutzak aplikatzeko.

Bukatzeko, egoki da esatea proposamen didaktiko honek irakaste-
ko eta ikasteko metodologiaren honako printzipio hauek dituela 
o inarrian:

 Beharrezkoa da ikasleek parte hartze 
aktiboa izatea irakasteko eta ikasteko prozesuan. Horregatik, 
premia hori asetze aldera, ikasteko esperientzia motibatzaile  bi-
hurtzen laguntzen duen proposamen bat egin dugu. 

 Metodoaren 
egituraren xedea da helburuen eta haiek erdiesteko baliabideen 
arteko oreka lortzea.

 Ikaskuntzaren abiapuntu tzat ikas-
leen aurretiazko ezagutzak eta esperientziak hartu dira, haietatik 
abiatuta kontzeptu berriak lantzen joateko.

 Bi modutara 
ulertzen da ikaskuntza: batetik, ikasleek modu autonomoan ikas-
teko bide gisa eta, bestetik, jardueren alderdi guztiak lan tzeko 
 estrategia gisa (manipulatiboak, motoreak eta kognitiboak).

 Edukiak eta jar-
duerak aurreratze irizpideen arabera sekuentziatu dira, irakaste-
ko eta ikasteko prozesua behar bezala egokitu dakion edukien 
zailtasun mailari. Horrez gain, Gogoan al duzu? izeneko atal bat 
txertatu da, ikasleek aurretiaz ikasitakoak berrikusteko eta 
finkatzeko jarduerekin.

 Irakas-
teko eta ikasteko prozesua ikastaldearen aniztasunari eta ikasle 
bakoitzaren ikaskuntza estiloari egokitze aldera, proiektu honek 
material eta baliabide didaktikoen sorta zabal bat jartzen du 
irakasleen eskura. Besteak beste, honako hauek aipa daitezke, 
ikaslearen liburuaz eta proposamen didaktikoaz gain: horma iru-
diak, liburu digitala eta jarduera elkarreragileak.
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Lankidetzan 
ikastea

Pere Pujolàs
 José Ramón Lago

Lankidetzan ikastea ikasleek ikasgelan egiten duten lana beste era batean antolatzeko modu bat da, askoz 
ere motibatzaileagoa —beraz, eraginkorragoa—. Gure proiektuaren bidez, ikasgeletan lankidetza egitura 
aplikatzea proposatzen dugu, hiru arrazoi nagusi hauek direla eta: aniztasunari zor zaion arreta, balioen 
garapena eta gako gaitasunen garapena.

Gure asmoa da egitura indibidualisten eta lehiakorren ordez lankidetza egiturak ezartzea. Jakin badakigu ez 
dela aldaketa erraza eta, horregatik, ikasgelan erabiltzeko proposatzen ditugun lankidetza egiturak soilik aur-
keztuko ditugu proposamen didaktiko honetan. Alabaina, irakasleak hobeto jakin nahiko balu nola aplikatu 
lankidetza ikaskuntza bere eguneroko lanean, liburu digitalean berariaz txertatutako dokumentu didaktikoa 
kontsultatu lezake.

Dokumentu horretako ekarpenen multzoak "Lankidetzan jardun, ikasteko / Ikasi, lankidetzan jarduteko" 
 programa eratzen du. Programa hori Vic-eko Unibertsitateko (Bartzelona) GRAD (Grup de Recerca sobre Aten-
ció a la  Diversitat) taldeko Pere Pujòlasek eta José Ramón Lagok garatu eta koordinatu dute, PAC 2 deritzon 
I+G proiektu baten baitan (Hezkuntza laguntza inklusiboen programak garatzeko eta kudeatzeko prozesuen 
adibideen azterketa. Erreferentzia: EDU2010-19140).

PROZEDURA

Honela erabil daiteke testuak elkarrekin irakurtzeko lanki-
detza egitura hau:

1.  Taldekideetako batek lehen paragrafoa irakurriko du, 
eta hurrengoak (esate baterako, erlojuaren orratzen no-
ranzkoari jarraituz ondoan duenak) hark irakurri berri 
duena bere hitzekin azalduko du edo laburbilduko du. 
Beste bi taldekideek bigarren taldekide horren laburpe-
na berre tsiko, zehaztuko edo zuzenduko dute, ahoz.

2.  Bigarren taldekideak bigarren paragrafoa irakurriko du 
eta hurrengoak (hirugarrenak) haren laburpen bat egin-
go du. Beste biek (lehenak eta laugarrenak) laburpen 
zuzena den edo ez esango dute.

3.  Eta horrela gainerakoak, testu osoa irakurri arte.

 Irakurgai elkarbanatua

PROZEDURA

1.  Irakasleak zeregin bat jarriko die oinarrizko taldeei: 
 hi tzen zerrenda bat egitea; ipuin bat idaztea; aurretiaz 
dituzten ideiak ezagutze aldera, gai jakin bati buruz 
 dakizkitenak idaztea; irakurri duten testu edo landu 
 duten gai bateko ideia nagusia laburbilduko duen esal-
di bat idaztea...  

2.  Ondoren, taldekideetako batek bere ekarpena edo 
zatia idatziko du orri birakari batean. Bitartean, gaine-
rakoek nola egiten duen ikusi behar dute; eta beharko 
balu, lagundu, zuzendu edo animatu egingo dute. 

3.   Jarraian, erlojuaren orratzen noranzkoari jarraituz on-
doan duen taldekideari pasatuko dio, hark bere zatia 
idatz dezan. Eta horrela gainerakoak, taldekide guztiek 
zeregina ebazten parte hartu arte.

 Orri birakaria

Oinarrizko lankidetza egiturak



PROZEDURA

Irakasleak orri bat emango dio oinarrizko talde bakoitzari, 
 lan tzen ari diren gaiari buruzko taldekide adina galderarekin 
 (eskuarki, lau). Ikasle bakoitzak galdera baten ardura hartuko 
du bere gain. 

1.  Galdera irakurri eta bere iritzia eman behar du, galderari 
erantzuteko edo jarduera egiteko moduari buruz. Urrats 
honetan eta hurrengo hiruretan (2., 3. eta 4. urratsetan), 
taldekide guztien arkatzak edo bolalumak mahaiaren erdian 
egon behar dute, argi gera dadin une horretan ezin dela 
idatzi, soilik entzun edo hitz egin baizik.

2.  Jarraian, iritzia eskatuko die taldekide guztiei, ordena jakin 
bati jarraituz (esate baterako, erlojuaren orratzen noranz koari) 
eta ziurtatu egingo du guztiek egiten dutela informazio ekar-
penen bat edo ematen dutela iritzia.

3.  Iritzi horiek guztiak oinarritzat hartuta, eztabaida egingo 
dute eta guztien artean erantzun egokiena aukeratuko dute.

4.  Ondoren, egiaztatu egingo du guztiek ulertu dutela eran-
tzuna, adostu duten modu berean.

5.  Behin guztiek argi dutenean zer egin edo erantzun behar 
den, arkatzak hartu eta koadernoan idatziko dute. Une 
 horretan, ezin da hitz egin, soilik idatzi baizik.

6.  Jarraian, arkatzak mahaiaren erdian jarri behar dira berriro 
ere, eta era berean jarraituko da gainerako galderekin edo 
 jarduerekin, aldi bakoitzean dagokion ikaslea gidari dela.

 Arkatzak erdira

PROZEDURA

Irakasleak zenbait gako hitz idatziko ditu arbelean, jorratzen ari 
diren edo landu berri duten gaiari buruzkoak. 

1.  Oinarrizko talde bakoitzeko kideek esaldi bana idatzi behar 
dute hitz horiekin, edo haien atzean dagoen ideia nagusia 
adierazi. Esaldiak neurri txikiko orrietan idatzi behar dira, 
erabilerrazak izan daitezen (folio baten herena edo laurdena 
izan  daiteke).

2.  Behin guztiek nork bere esaldia idatzitakoan, taldekideetako 
batek bere lana gainerakoei erakutsiko die. Haiek esaldi hori 
zuzendu, zehaztu edo osatuko dute eta, horrela, nolabait, 
beren egingo dute. Taldearen esaldia izango da.

3.  Irakasleak lau hitz baino gehiago idatzi baditu, egin beha-
rreko txanda guztiak egingo dira, prozedura berari jarraituz. 

4.  Ondoren, irizpide logiko bati jarraituz ordenatuko dira ma-
haiaren gainean, gaiaren eskema laburpen bat edo kontzep-
tu mapa bat osatuz.

5.  Behin irakasleak ordena horri oniritzia emandakoan, esaldiak 
zenbatuko dituzte, eta binaka (behin bikote batek, hurre-
na besteak), garbira pasatu eta taldekide bakoitzarentzako 
kopia bana egingo dute. Txandaka, bikotekideetako batek 
esaldiak diktatuko ditu besteak idatz ditzan, eta arreta ja-
rriko du, behar bezala idazten dituela egiazta tzeko. 

 Hitzen jokoa
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PROZEDURA

Orri birakaria lankidetza teknikaren aldaera bat da, talde-
kideak itxaroten urduri jarri ez daitezen pentsatutakoa. 
Aldaera honetan, horrenbestez, taldekide guztiek izango 
dute zereginen bat uneoro.

1.   Oinarrizko taldeak bikotetan banatuta hasiko da jardue-
ra, bikoteko orri birakari bat baliatuz (idazlan bat hasi, 
beste bikoteak jarrai dezan; problema bat pentsatu edo 
galdera bat egin, beste bikotean ebatz edo eran tzun 
dezan... ). 

2.   Behin denbora tarte jakin bat igaro ondoren (jarduera 
mota edo ikasleen adinaren araberakoa), orri birakariak 
elkarri eman, eta elkarren jarduerei jarraipena emango 
diete bikoteek (idazlana egiten jarraitu, problema eba-
tzi, galderari erantzun...). Aurrez, beste bikoteak orri 
 birakarian idatzitakoen zuzenketa formala egingo dute 
(ortografia, sintaxia...).

3.   Eta, horrela, orria biraka ibiliko da, oinarrizko lan talde 
bakoitzeko bikoteen artean.

 Orri birakaria, binaka

PROZEDURA

1.  Irakasleak hiru minutuko eten batzuk egingo ditu ikas-
talde osoari egindako azalpenetan. Denbora tarte horre-
tan, oinarrizko lan talde bakoitzak gogoeta egingo du 
ordura arte azaldutakoei buruz, eta taldekide guztien 
artean, bi edo hiru galdera edo zalantza prestatu behar 
ditu, aztergai den gaiari buruz.

2.  Behin hiru minutuak igarotakoan, taldeko bozeramai-
leak galdera horietatik bat egingo du (talde bakoitzeko 
bat, txanda bakoitzeko). Talderen batek beste batek 
egindako galdera bat egiteko asmoa bazuen, hurren-
gora pasatuko da.

3.  Behin galdera guztiak egindakoan, irakasleak azalpe-
nak ematen jarraituko du, hiru minutuko beste eten bat 
egin arte.

 Hiru minutuko etena

PROZEDURA

Irakasleak galdera bat egingo dio ikastalde osoari eta erantzu-
nen txantiloi bat emango dio parte hartzaile bakoitzari. Txanti-
loiak hiru lauki izango ditu, bat prozeduraren egoera bakoitze-
ko (1, 2 eta 4 egoeretarako), galdera horren erantzunak idatz 
ditzaten.

1.  Hasteko, oinarrizko talde bakoitzeko kide bakoitzak bere 
 aldetik pentsatuko du zein izan daitekeen irakasleak egin-
dako galderaren erantzun zuzena, eta lehen laukian idatziko 
du (1 egoera). 

2.  Ondoren, binaka jarriko dira (2 egoera), erantzunen berri 
emango diote elkarri eta haiei buruz hitz egingo dute. Biko-
tekideek ados jarri behar dute erantzun komun bat emateko 
eta nork bere txantiloiko bigarren laukian idatziko dute.

3.  Bukatzeko, taldekide guztiak elkartuko dira (4 egoera) eta  
bikoteek emandako erantzunen bateratze lana egingo dute, 
guztien artean, ahalik eta erantzun egokiena emateko. Ikas-
leek hirugarren laukian idatziko dute erantzun hori.

 1 - 2 - 4



PROZEDURA

Hitzen jokoa lankidetza egituraren antzekoa da, egokia testu 
bateko edo unitate bateko ideia nagusiak zein diren zehazteko.

1.  Irakasleak testu edo gai bateko ideia nagusietako bati 
buruzko esaldi bat idazteko eskatuko dio oinarrizko talde 
bakoitzeko kide bakoitzari.

2.  Behin esaldiak idatzitakoan, eta ordena jakin bati jarraituz, 
taldekideetako batek zer idatzi duen erakutsiko die gaine-
rakoei, eta guztien artean, zuzena edo okerra den eztabai-
datuko dute, zuzendu, zehaztu... Esaldia zuzena ez bada 
edo ideia nagusiekin bat ez datorrela uste badute, baztertu 
egingo dute.

3.  Gauza bera egingo da gainerako taldekideek idatzitako labur-
pen esaldiekin. Behar adina txanda egingo dira, funtsezkotzat 
jotzen diren ideia guzti-guztiak adierazi arte.

4.  Bukatzeko, guztien artean idatzitako esaldiak modu logiko 
batean ordenatuko dituzte, eta ordenatutako esaldi sorta 
horren kopia bat egingo dute taldekide bakoitzarentzat. 
 Horrela, landutako testu edo unitate horretako ideia nagu-
sien oinarrizko laburpen bat izango dute.

 Substantzia

PROZEDURA

Oinarrizko lan talde bakoitzean bi bikote egingo dira (bikote 
bat eta hirukote bat, taldea bost kidekoa bada). Lana binaka 
egingo dute, baina ez aldi berean, txandaka baizik: bikoteki-
deetako batek diktatu egingo du, eta besteak, idatzi; batek 
paragrafo bat irakurriko du, eta besteak, ahots ozenez haren 
edukia errepikatuko; batek agindu bat irakurriko du, eta bes-
teak, agindu hori beteko; batek testuren bat idatziko du, eta 
besteak, behar bezala egiten duela egiaztatuko... 

Jarduera bakoitzean, rolak txandakatu behar dira (lehen diktatu 
duenak, idatzi egingo du; lehen agindua irakurri duenak, bete 
egingo du...), eta era berean, bikoteak aldatuko dira. Horrela, 
taldekide guztiek dute aukera beren taldeko kide guztiekin jar-
duteko eta guztiek dute aukera parte hartzeko.

Lau kideko taldeetan (1, 2, 3 eta 4) hainbat konbinazio egin 
daitezke, jarduera bakoitzean edo jardueraz jarduera biko-
teak aldatzeko (egitura hau erabiliz egiten direnetan); besteak  
beste, honako hauek:

 Binaka

Oinarrizko 
taldea

1. jarduera 1 2 3 4

2. jarduera 1 3 2 4

3. jarduera 1 4 2 3

1 2

3 4
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PROZEDURA

Behin ikasleek taldean egin beharreko jarduera bat egin 
ondoren (oinarrizko lankidetza teknikaren bat erabiliz 
egindakoa izan daiteke), irakasleak taldekideren baten 
koadernoa hartuko du ausaz, eta jarduera zuzenduko du. 
Ikasle horren kalifikazio bera jasoko dute haren taldekide 
guztiek.

Ebaluatzean, irakasleak ikasle horren erantzunen edukia 
hartu behar du kontuan, ez erantzun horiek adierazteko 
modua, taldea ebaluatzeko hartu duen koadernoan.

 Bat guztiongatik
PROZEDURA

1.    Irakasleak zeregin bat aginduko die taldeei, talde bakoi-
tzeko kideek erabaki dezaten (Arkatzak erdira lankidetza 
teknikan bezala) nola ebatzi eta egin behar den, eta nola 
ziurtatuko duten guztiek dakitela nola egin behar den.

2.    Behin aurrez zehaztutako denbora tartea igarotakoan, 
irakasleak 1etik 4ra arteko zenbaki bat aukeratuko du, 
ausaz. Zenbaki hori duten talde bakoitzeko kideek arbe-
lera irten, eta zeregina egin behar dute (problema eba-
tzi, galderari erantzun...).

3.   Zeregina behar bezala egiten dutenek sariren bat jasoko 
dute (irakaslearen laudorioren bat, ikastaldearen txa-
loak, bere taldearentzako punturen bat…).

 Zenbaki berdinak elkarrekin

PROZEDURA

Lankidetza egitura hau apropos-aproposa da landutako uni-
tatea berrikusteko eta ebaluazioa prestatzeko edo, besterik 
gabe, ebaluazio formatibo bat egiteko eta, horrela, aurreikusi-
tako helburuak zer neurritan erdietsi diren ikusteko, eta beha-
rrezkoa bada, programazioa zuzentzeko edo doitzeko.

1.   Talde bakoitzak ordura arte landutako unitateari edo uni-
tateei buruzko galdera bat prestatuko du. Hiru bat minutu 
izango ditu horretarako. Ikasgelan landutako gaiei buruzko 
funtsezko galderak izan behar dute (azterketa batean ager-
tzeko modukotzat jotzen dituztenak).

2.   Hiru minutuak igaro ondoren, taldeko bozeramaileak hu-
rrengo taldeari helaraziko dio galdera (erlojuaren orra tzen 
noranzkoan ondoko taldea izan daiteke), erantzun dezan.

3.  Jarraian, erantzuna eman duen talde horretako bozeramai-
leak galdera bat egingo dio hurrengo taldeari. Eta horrela 
gainerakoak, galderen kate horretako azken taldeak lehena-
ri galdera bat egin arte.

4.   Behin lehen txanda amaitutakoan, beste hiru minutu eman-
go zaizkie, beste galdera batzuk pentsa ditzaten. Ondoren, 
beste galdera kate bat abiatuko da, aurrekoaren aurkako 
noranzkoan, hau da, talde bakoitzak lehen txandan galdera 
egin dion taldeari galdetuko dio.

 Galderen katea

Lankidetza egitura espezifikoak



PROZEDURA

Unitate bakoitza amaitzean, eta hura laburbiltze aldera, 
talde bakoitzak unitatearen kontzeptu mapa edo eskema 
bat egin dezake. Ikasleek guztien artean erabakiko dute 
zer atal jasoko diren eta zein ez, eta, horrela, irakaslea 
izango dute gidari.

1.     Talde bakoitzak bere taldekideen artean banatuko ditu 
maparen edo eskemaren atalak, bakoitzak dagokion 
zatiari buruz pentsa dezan etxean (edo ikasgelan, ba-
naka edo binaka).

2.    Ondoren, banaka landutako atalen bateratze lana egin-
go dute, egindako maparen edo eskemaren koheren-
tzia berraztertuko dute, eta beharrezkoa bada, azken 
ukituak emango dizkiote, ontzat eman aurretik.

3.     Bukatzeko, eskemaren kopia bat egingo dute taldekide 
bakoitzarentzat, ikasteko material gisa erabil dezaten.

 Lauko kontzeptu mapa PROZEDURA

1.   Irakasleak zeregin bat jarriko dio ikastalde osoari  (galdera 
batzuei erantzutea edo problema batzuk ebaztea).  Parte 
hartzaileek zeregin hori egin behar dute, nork bere 
 oinarrizko taldean eta oinarrizko teknikaren bat erabiliz. 
Ziurtatu egin behar dute taldekide guztiek dakitela nola 
egiten den zeregin hori. Ikasle bakoi tzak zenbaki bat 
izan behar du (esaterako, ordena alfabetikoari jarraituz 
 dagokiona).

2.   Behin zeregina egiteko ezarritako denbora tartea amai-
tutakoan, irakasleak zenbaki bat aterako du, ausaz, 
ikasle adina zenbaki duen zorro batetik.

3.   Zenbaki hori duen ikasleak ikastalde osoari azaldu behar 
dio nola egin duen zeregina, edo arbelean ebatzi.

4.   Behar bezala egiten badu, gainerako taldeek zorion-
du egingo dute, eta taldeak ordainsariren bat jasoko 
du (izar bat, puntu bat...), aurrerago sariren batengatik 
trukatuko dutena.

 Zenbakia

PROZEDURA

Hurrengo atalean deskribatuko den Buru hausgarria lankide-
tza teknikaren sinplifikazio bat da. Irakasleak ikastalde oso-
tik lau ikasle aukeratuko ditu, gai jakinen bat ondo dakite-
nak, abilezia jakinen bat dutenak edo prozeduraren bat aise 
erabil tzen dutenak (zerbaitetan jakintsu direnak). Dagokien 
egitekoa ongi prestatzeko eskatuko die, gainerako ikaskideei 
irakatsi beharko baitiete dakitena.

Ondoren, lan saio berezi bat antolatuko da. Saio horretan, lau 
kideko aldi baterako taldetan antolatuko dira ikasle guztiak, 
jakintsuak izan ezik.

Lan saio horretan, honela jardungo dira:

1.   Saioaren lehen fasean, talde bakoitzeko kide bakoitzak 
jakintsu batengana jo behar du, eta jakintsuak, dakiena 
irakatsiko edo azalduko die harengana jo duten ikasleei.

2.   Ondoren, saioaren bigarren fasean, nor bere taldera itzuliko 
dira ikasleak, eta jakintsuak, irakatsitakoak azalduko edo 
irakatsiko dizkiete taldekideei. Horretan, ikastalde bakoi-
tzeko kideek elkarri irakatsiko dizkiote nork bere aldetik eta 
egokitu zaion jakintsuarengandik ikasitakoak.

 Lau jakintsuak
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PROZEDURA

Talde lanaren eraginkortasuna azpimarratu eta lan mota horre-
tan banaka egindakoan baino ideia gehiago eta hobeak sor-
tzen direla erakuste aldera eta, betiere, lantzen ari den jarduera 
edo zeregin motak aukera ematen badu, komeni da jardunbide 
honi jarraitzea: 

1.  Hasteko, ikasleek nork bere aldetik, banaka, erantzungo 
diete irakasleak egin dien galderari. Lehen urrats honetan, 
litekeena da zenbait ikasle behar adina ez saiatzea edo eman 
dezaketen guztia ez ematea, jakintzat eman dezaketelako 
taldekideek erantzunak emango dizkietela. Saiatu horrelako 
egoerak ekiditen.

2.  Behin lehen urratserako zehaztutako denbora tartea amaitu-
takoan, talde bakoitzeko kideek banaka emandako erantzu-
nen bateratze lana egingo dute, eta oinarri horretatik abiatu-
ta, hasieran emandako erantzunak osatuko dituzte.

3.  Ondoren, bigarren urratserako aurreikusitako denbora tartea 
amaitutakoan, talde bakoitzeko bozeramaileak haien eran-
tzunaren berri emango die gainerako taldeei eta, horrela, 
talde guztiek nork bere erantzuna osatuko dute gainerakoen 
ekarpenekin. 

 Hobe elkarrekin

PROZEDURA

Elkarrekintza, elkartasuna edo elkarri laguntzea den heinean, 
behar-beharrezkoa da, talde bakoitzean ez ezik, ikastalde 
osoan. Egitura hau apropos-aproposa da premia hori ageriko 
egiteko.

1.  Ikasle bakoitzak zalantzaren bat idatzi behar du folio heren 
batean, unitate jakinen bat lantzean sortutakoa. Norberaren 
izena eta taldearena ere idatzi behar dituzte.

2.  Ondoren, guztiek beren zalantzak idazteko adina denbora 
igaro ondoren, ikasle bakoitzak bere zalantza helaraziko die 
taldekideei, inork laguntzerik badu, zalantza argitu diezaion. 

3.  Taldekideren batek zalantza argitzen badio, koadernoan ida-
tziko du erantzuna; aldiz, taldean inork ez badio galdera horri 
erantzuten, irakasleari helaraziko dio galdera, ikastaldearen 
zalantzen zakuan gorde dezan. 

4.  Lan saioaren bigarren fasean, irakasleak galdera horietako bat 
aterako du zalantzen zakutik eta ea inork erantzun dezakeen 
galdetuko du. Inor ez bada gai galdera horri erantzuteko, 
irakasleak berak argituko du.

 Zalantzen zakua



Lankidetza teknikak

PROZEDURA

Buru hausgarria lankidetza egituraren antzeko teknika bat da, 
baina hura baino konplexuagoa, gure hezkuntza esparruan 
proiektuetan oinarritutako metodoa edo proiektuetan oina-
rritutako lana esanez ezagutzen denaren oso antzekoa. Argi 
bereiz daitezkeen honako fase hauek osatzen dute:

Atariko fasea

Taldeak osatzea. Ahalik eta heterogeneoen izan behar dute, 
ahal den heinean hiru kidetik bost kidera artekoak.

Gai espezifikoak aukeratzea eta banatzea. Ikastalde osoak 
ikertu edo ebatzi beharreko gai edo arazo jakin baten barruan 
(normalean, irakasleak aukeratutakoa, programazioaren ara-
bera), taldeek gai espezifikoak aukeratuko dituzte, nork bere 
gaitasunak edo zaletasunak kontuan hartuta.

Gai espezifikoaren azterketaren plangintza egitea. 
Taldeek, irakaslearen laguntzaz, lortu nahi dituzten  helburuak 
zehaztuko dituzte, bai eta haiek lortzeko erabiliko dituzten 
prozedurak ere. Horrez gain, honako fase hauetan egingo 
diren zereginak banatuko dituzte. 

1. fasea

Informazioa bilatzea. Ikasleek behar duten informazioa 
lortzeko egindako plangintza beteko dute. Irakasleak taldeen 
aurrerapenei erreparatuko die, eta laguntza eskainiko.

2. fasea

Azterketa eta sintesia. Ikasleek lortutako informazioa 
 aztertuko eta laburbilduko dute.

3. fasea

Lana aurkeztea. Gainerako ikaskideei aurkeztuko diete lor-
tutako informazioa. Behin hori egindakoan, galderarik egiten 
badiete, galdera horiek erantzungo dituzte, sortutako za-
lantzak argituko, edo informazioa zabaltzeko eskaerei eran-
tzungo diete.

Ebaluatzea. Irakasleak eta ikasleek elkarrekin ebaluatuko 
dituzte talde lana eta aurkezpena. Banakako ebaluazioren 
batekin osa daiteke. 

 Ikerketa taldeak

A C

B D

Gai  
nagusia
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PROZEDURA

TGT (Teams, Games, Tournaments) lankidetza honako teknika 
urrats hauek osatzen dute:

1.  Hasteko, ikasleak oinarrizko talde hetereogenotan banatuko 
dira, taldekideen mailari erreparatuta. Irakasleak azalduko 
die prozedura honen helburua dela taldekide guztiek dago-
kien materiala ikastea.

2.  Oinarrizko taldeko kideek elkarrekin aztertuko dute material 
hori. Behin ikasi beharrekoak ikasitakoan, lehia hasiko da, 
arauak ondo baino hobeto zehaztuta (hurrengo orrialdean 
azaldu dira). Lehia horretan, irakasleak galdera bana jaso-
tzen duten fitxak eta erantzun guztiak biltzen dituen orri 
bat erabiliko ditu.

3.   Ondoren, hiru ikasleko taldeak egingo dira, talde bateko eta 
besteko antzeko maila duten ikasleekin. Horretarako, ikas-
gelan egindako azken probetan edo azterketetan lortutako 
kalifikazioak har daitezke erreferentziatzat.

4.   Lehiatzen hasteko, irakasleak fitxak nahastu eta buruz 
 behera jarriko ditu mahai gainean. Txandak erlojuaren orra-
tzen noranzkoari jarraituz egingo dira.

5.   Amaitutakoan, oinarrizko taldeetako kideek nork bere hiru-
kotean lortutako puntuen batura kalkulatuko da. Puntu ge-
hien lortzen duen oinarrizko taldeak irabaziko du. 
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PROZEDURA

Oso teknika erabilgarria da hainbat zatitan bana daitezkeen ja-
kintza arloetarako. Laburbilduz, honako urrats hauek osatzen 
dute teknika hau:

1.  Hasteko, ikasleak taldetan banatuko ditugu, lau edo bost 
 kideko talde hetereogenotan.

2.  Gai nagusia banatuko dugu, taldekide adina gai espezifikotan.

3.  Taldekide bakoitzak bere zatia prestatuko du, bere kasa aur-
kitutako edo irakasleak helarazitako informazioa oinarritzat 
hartuta.

4.  Ondoren, ikasle bakoitza beste taldeetan gai espezifiko hori 
bera jorratu duten ikaskideekin elkartuko da, informazioa 
partekatzeko, funtsezko kontzeptuak hobeto aztertzeko, kon-
tzeptu mapak eta eskemak egiteko, eta zalantzak argitzeko.

5.  Bukatzeko, ikasle bakoitza bere oinarrizko taldera itzuliko 
da, eta prestatu duen gai espezifikoa azalduko die gainerako 
taldekideei.
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PROZEDURA

Behin ikastalde osoa hirukotetan banatutakoan, lehia hasiko da, honako urrats hauei jarraituz:

1.  Irakasleak fitxa sorta bat emango dio hirukote bakoitzari, ordura arte oinarrizko taldeetan landu 
dituzten edukiei buruzko galderekin.

2.  Hirukoteko ikasleetatik batek fitxa bat hartu (buruz behera egongo dira), galdera irakurri eta eran-
tzungo du. Behar bezala erantzuten ez badu, piloaren azpian jarriko du. Erantzuteko gai ez bada, 
beste jokalarietako bati galdetuko dio ea erantzun nahi duen. Inork ez badaki erantzuna, piloaren 
azpian jarriko dute fitxa. 

3.  Galderari erantzun dion ikasleak galdetu egingo du ea inork erantzuna gezurtatu nahi duen. Eskui-
nean duen jokalariak du horretarako lehen aukera. 

4.  Fitxak amaitutakoan amaituko da jolasa eta fitxa gehien duen jokalariak irabaziko du. Irabazleak 
6 puntu eskuratuko ditu bere oinarrizko taldearentzat; bigarrenak, 4 puntu; eta hirugarrenak, 2 
puntu. Hiruko berdinketa badago, 4na puntu eskuratuko dituzte. Lehen bien arteko berdinketa ba-
dago, 5na puntu lortuko dituzte; eta hirugarrenak, 2 puntu. Azken bien arteko berdinketa badago, 
berriz, 3na puntu jasoko dituzte; eta lehenak, 6 puntu.

Honako egoera hauek sortu daitezke:

—  Norbaitek erantzuna gezurtatzea erabakitzen badu, baina ez erantzutea erabakitzen badu, 
erantzuna egiaztatuko da. Lehen erantzuna okerra bada, fitxa piloaren azpian jarriko da.

—  Norbaitek erantzuna gezurtatzea erabaki eta erantzun bat ematen badu, erantzuna 
egiaztatuko da. Lehen erantzuna gezurtatu duenak erantzun zuzena eman badu, fitxa 
gordeko du; lehen erantzuna gezurtatu duenak erantzun okerra eman badu, eta lehen 
erantzuna zuzena bada, gezurtatu duenak bere fitxetako bat piloaren azpian jarri behar 
du (aurrez fitxarik irabazi badu); biak okerrak badira, piloaren azpian jarriko da fitxa.

—  Inork erantzuna gezurtatzen ez badu, beste hirukote bateko jokalari batek egiaztatuko du 
erantzuna. Zuzena bada, erantzun duenak fitxa gordeko du; okerra bada, aldiz, piloaren 
azpian jarriko du.

 TGT (Arauak)


