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Teknologia berrien erabilera 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…

, proiektu berritzaile bat…

                                           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.



…denontzako proposamen bat

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

Arrazoiketa eta ulermena 

sustatzeko jarduerak 

proposatzen ditu, beren 

inguruko mundua ulertzeko  

behar-beharrezko  

GAITASUN KOGNITIBOAK  

baitira.

 IKASKUNTZA AKTIBOA  
ETA LANKIDETZA 

sustatzen dituzten 

erronkak eta ikerketak 

proposatzen ditu.
 ASKOTARIKO LENGOAIAK  

erabiltzen ditu 

(ikus-entzunezkoak, 

teknologikoak…), 

edukiekiko interesa 

pizteko.

ABERASTASUN 
METODOLOGIKOA 

eskaintzen du, edukiak 

jorratzeko bideen 

artean egokiena 

aukeratzeko.

HEZKUNTZA PROZESUA 
osorik formalizatzen 

du, motibazio fasetik 

hasita ebaluazioraino, 

modu soilean eta 

praktikoan.

Hezkuntza arloko 

CURRICULUMAREN INPLIKAZIOAK 

aurkezten eta ordenatzen 

ditu, erraz egokitu daitezen 

irakaskuntza jardunera.

Irakaslea

Ikaslea 

Ikasleen oinarrizko 

gaitasunak indartzeko 

jarduerak proposatzen 

ditu, PROBA NAZIONALAK  ZEIN 

NAZIOARTEKOAK egiteko prest 

egon daitezen.

Murgildu  
SuperPixepolis 

unibertsoan!

Eta orain…
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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 erabilera.
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4. Zuzenak eta angeluak

Matematika - Lehen Hezkuntzako 6. maila

Zuzenen elkarrekiko posizioak

Zirkunferentzien elkarrekiko posizioak

Zuzenen eta zirkunferentzien elkarrekiko posizioak

Zuzenen eta zirkunferentzien elkarrekiko posizioak Angeluak

Zabaleraren arabera

Elkarrekiko posizioaren arabera

Paraleloak
Ebakitzaileak

puntu komunik.
Puntu komun bat 

dute. Bi puntu komun 
dituzte.

rzutak

Kanpoko zuzena Zuzen ukitzailea Zuzen ebakitzailea

Kanpoko 
ukitzaileak

Barruko 
ukitzaileak

Kanpokoak Barrukoak

untu komun 
dituzte.

Ebakitzaileak

90º

Zuzena

90º baino gutxiago

Zorrotza Kamutsa

90º baino gehiago

Laua

Ondoz ondoko angeluak

Alde komun bat 
dute.

Angelu
auzokideak

Ondoz ondokoak diraeta haien batura 180º da.
Angelu osagarriak

Batura 90º da.

Angelu betegarriak

Batura 180º da.

Bi zuzen ebakitzailez eratutakoak dira.

Erpinez aurkako angeluak

Segmentu baten erdibitzailea Angelu baten erdikaria

Irakaslearentzako materiala 
 Proposamen didaktikoa (2 liburuki)

   Liburu digitala

Matematika
Oinarri metodologikoak

1. hiruhilekoa
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Laukiak

Aldeak kontuan hartuta

Triangeluak

3. Irudi lauen azalera

Trapezioa

Aldekidea Isoszelea Eskalenoa

Trapezoidea

Angeluzorrotza Angeluzuzena Angelukamutsa

Paralelogramoak

Ez-paralelogramoak

Angeluak kontuan hartuta

erradioa A = π × r2

(oinarri handia + oinarri txikia) × altuera

2
A =

aldea

a

Karratua

diagonal handia

diagonal
txikia

Erronboa Erronboidea

altuera

dea × aldea
diagonal handia × diagonal txikia

2
A = A = oinarria × altuera A = oinarria × altuera

oinarria

Laukizuzena

altuera

Zirkuluaren azalera

Poligono 
erregularraren 

azalera

oinarri handia

altuera

oinarri txikia

Ez-para

aldea

A = ald

Zir
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2. Neurri unitateak

Matematika - Lehen Hezkuntzako 6. maila

Azalera

Informazioa

Bolumena

Luzera

Masa

Edukiera

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

× 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10

kL hL daL L dL cL mL

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

× 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10

km hm dam m dm cm mm

: 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100

× 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100

km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2

: 1.000 : 1.000 : 1.000 : 1.000 : 1.000 : 1.000

× 1.000 × 1.000 × 1.000 × 1.000 × 1.000 × 1.000

km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3

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

× 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10

kg hg dag g dg cg mg

Bita
Unitaterik txikiena

Bytea (B) 8 bit = 23 bit

Kilobytea (KB) 1.024 byte = 210 byte

Megabytea (MB) 1.048.576 byte = 220 byte

Gigabytea (GB) 1.073.741.824 byte = 230 byte

Terabytea (TB) 1.099.511.627.776 byte = 240 byte

30/06/15   11:0

100

: 1 000 : 1.000 : 1.000

× 1.000 × 1.000 × 1.000 × 1.000 × 1.000 × 1.000

k 3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3

Kiloby

Megabytea (MB) 1.048.576 byte = 220 byte

Gigabytea (GB) 1.073.741.824 byte = 230 byte

Terabytea (TB) 1.099.511.627.776 byte = 240 byte

Matematika - Lehen Hezkuntzako 6. maila
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5. Gorputz geometrikoak, azalera eta bolumena
Hexaedroa edo kuboa

Tetraedroa
Oktaedroa Dodekaedroa Ikosaedroa

Alboko azalera = oinarriaren perimetroa × altuera 
Guztizko azalera = alboko azalera + 2 × oinarriaren azalera
Prismaren bolumena = oinarriaren azalera × altuera

Piramidea

Alboko azalera = oinarriaren perimetroa × alboko apotema
2  Guztizko azalera = alboko azalera + oinarriaren azalera

Piramidearen bolumena = 
oinarriaren azalera × altuera

3

oinarria

erradioa

zentroa

altuera

oinarria

zentroa

erradioa

altuera

erpina

erradioa

diametroa
zentroa

erpina

ertza

oinarria

erpina

ertza

oinarria

Alboko azalera (A
a) = π × r × sortzailea

Guztizko azalera = A
a × oinarriaren azalera

Konoaren bolumena = π × r2 × altuera
3

Alboko azalera (A
a) = 2 × π × r × altuera

Guztizko azalera = A
a + 2 × oinarriaren azalera

Zilindroaren bolumena = π × r2 × altuera

Zilindroa, konoa eta esfera

    

Poliedro erregularrak

Prisma eta piramidea

Prisma
Zilindroa

Konoa

Esfera

6. Estatistika eta probabilitatea

Maiztasun taula

Eraikin bateko pertsonen kopurua familiako.

Batez besteko aritmetikoa: datu guztien balioen 
batura datuen kopuruaz zatitzearen emaitza da.

Moda: maiztasun handiena duen datua da. 

Mediana: aldagai kuantitatibotan, ordenatutako
datuen multzo bateko erdiko balioa da.

Heina: ordenatutako datuen multzo bateko balio
txikienaren eta handienaren arteko aldea da.

Gozoki bat hartu eta…

 gorria edo berdea izatea, gertakari ziurra da.

 gorria izatea, gertakari posiblea da.

 horia izatea, ezinezko gertakaria da.

  Sei zenbakia ateratzeko probabilitatea = 1
6

  Zenbaki bikoitia ateratzeko probabilitatea = 3
6

  Zenbaki bakoitia ateratzeko probabilitatea = 
3
6

Barra grafikoa Lerro grafikoa

Piktograma

3 pertsona 4 pertsona2 pertsona 5 pertsona 2 pertsona 4 pertsona3 pertsona 5 pertsona

Sektore grafikoa

Matematika - Lehen Hezkuntzako 6. maila © EDELVIVES · TAMBRE · IBAIZABAL · BAULA

2 pertsona

3 pertsona

4 pertsona

5 pertsona

Gozoki bat hartu eta…

  gorria edo berdea izatea, gertakari ziurra da.

 gorria izatea, gertakari posiblea da.

 horia izatea, ezinezko gertakaria da.

  Sei zenbakia ateratzeko probabilitatea = 1
6

  Zenbaki bikoitia ateratzeko probabilitatea = 3
6

  Zenbaki bakoitia ateratzeko probabilitatea = 
3
6

3 pertsona 4 pertsona 5 pertsona2 pertsona

Pertsonen
kopurua

Maiztasun
absolutua

Maiztasun
erlatiboa

2 5
5
16

 = 0,313

3 6
6
16

= 0,375

4 3
3
16  = 0,187

5 2
2
16

= 0,125

Guztira 16 1

= familia bat

Probabilitatea
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1. Zenbakiak eta haien adierazpena

Zenbaki arruntak

Zatikiak Zenbaki osoak

Zenbaki dezimaldunak

13.572

1.275

900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100

EM1 HM1 M1 EM HM M E H U

1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0

× 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10

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

erdia
1

2

bi bosten
2

5
hamarrena

1

10
hiru laurden

3

4

1 hamarren = 0,1

1 unitate = 10 hamarren

1 ehunen = 0,01

1 unitate = 100 ehunen

1 milaren = 0,001

1 unitate = 1.000 milaren

9,2 9,21 9,22 9,23 9,24 9,25 9,26 9,27 9,28 9,29 9,3

zenbakitzailea: guztizkotik zenbat zati hartu diren.
izendatzailea: guztizkoa zenbat zati berdinetan
banatu den.

1

2

Zenbaki oso negatiboak Zenbaki oso positiboak

–5 –4 –3 –2 –1   0 +1 +2 +3 +4 +5

Ardatz horizontala

Ardatz bertikala

Jatorria

H UEMHM

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

Ikasgelarako materiala 

Horma irudiak
1. Zenbakiak eta haien adierazpena

2. Neurri unitateak

3. Irudi lauen azalera

4. Zuzenak eta angeluak

5. Gorputz geometrikoak, azalera eta bolumena

6. Estatistika eta probabilitatea
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66

Denok ikasten dugu DenDe ok ikasten dugu 

elk enganelklkarra engandik

Lankidetzatzan ikan i stea

Elkarrengandik ikasteko erabiliko dugun bidea da lankidel tzan ikastea. Horreta-

rako, lan talde txikiak osatuko dituzue, eta nork bere egitekoa betetzeaz gain, 

gainerako taldekideei lagunduko diezue.

Lankidetzan ikaste horretan, zenbait lan prozesu erabiliko dituzue. Prozesu horiei 

ankidetza egiturra edo teknika deritze, eta irakasleak adieraziko dizkizue, 

unean-unean. 

Osatu lan taldeak, irakasleak emandako argibideei jarraituz. Lan talde bakoitzari 

oinarrizko lan taldde deituko diogu eta, lana behar bezala antolatze aldera, kar-

peta bat izango du.

Lan taldearenn karpeta

Karpeta bakoitzak taldearen izena eta logotipoa izan behar ditu, azalean, eta lan 

taldearen dokumentuak eta gainerako materiala gordetzeko erabiliko duzue. 

Honako hauek dira karpetan gorde beharreko dokumentuetako batzuk: 

Taldekideak

Karpetan jaso beharreko lehen dokumentuak taldekideen fitxak dira. Dokumentuotan, k

taldeko kide bakoitzaren datuak jasoko dira, bai eta argazki edo autorretratu bat ere.

Karguak

Karpetan gorde beharrekoa da, halaber, bakoitzak zer kargu duen jasotzen duen 

dokumentua –txandakatu daitezkeen arren–. Hauek dira karguak: koordinatzaile, 

idazkari, laguntzaile eta intendente. Bakoitzaren egitekoak ere jasoko dira. 

Funtzionamendudu arauak

Taldean lan egitean, zenbait funtzionamendu arau bete behar dira, bakarka lan 

egiteko jarraitu beharrekoak ez bezalakoak. Ikastalde osoaren artean adostuko 

dituzue, baina badira beti kontuan hartu beharreko oinarrizko batzuk.

Lan talde bakoitzak bere erara idatziko ditu arau horiek eta guztien artean 

adostutakoak, eta kontuan hartuko ditu aldian behin egingo diren berrikusketetan.

Oinarrizko funtzionnamenndu aare arauakak

 Ikaskideei jaramon egitea, beren 

karguari lotutako argibideak ematen 

dituztenean.

 Ikaskideei laguntza errespetuz 

eskatzea, behar denean.

Laguntza eskatzen diguten ikaskideei 

behar bezala laguntzea.

Baxu hitz egitea.

Lan taldearen helburuak lortzen 

saiatzea.

Akordioetara iristeko hitz egitea eta 

gehiengoaren iritzia errespetatzea.

 Hartutako konpromisoen eta 

egokitutako egitekoen ardura 

norberaren gain hartzea.
7

LLan tataalL deareeen angiinpla tza

Dokumentu hau lagungarri izango zaizue denbora tarte jakin bateko eta, oro har, 

hilabeteko lanaren plangintza egiteko. Plangintza horiek egiteko, irakasleak 

hauen antzeko zenbait taula emango dizkizue:

LLan ssaaiL oen eeegu erokkoane

Eskola bakoitzeko lan saioa amaitutakoan, aztertu egin beharko duzue nola 

funtzionatu duen lan taldeak: zenbat ahalegindu zareten helburuak lortzeko eta 

nork bere konpromisoa betetzeko, nola bete duen taldekide bakoitzak bere karguari 

dagokion egitekoa eta zer jokabide izan duten gainerako taldekideek. Horixe 

jasoko da lan sssaioenn egugunerokoan, irakasleak emango dizkizuen zenbait taularen 

bidez. Taula horiek plangintza egiteko erabilitakoen antzekoak izango dira.

LLan ttaalL deareeen angiginpla tzaren berrikusketa

Plangintzak berrikusi egin behar dira, aurrez adostutako denbora tartea iragandakoan. 

Horretarako, kontuan hartu behar dira lan saioen egunerokoan jasotakoak: ea lortu 

dituzuen helburuak eta bete dituzuen konpromisoak, ea bete duen nork bere 

egitekoa... Horrez gain, gogoeta egin behar duzue ondo egiten dituzuenei eta hobetu 

beharrekoei buruz. Informazio hori baliagarri izango zaizue hurrengo plangintza 

egiteko.
Irakasleak zenbait gako emango ditu, lan saioaren edo plangintzaren 

berrikusketa egiteko taulak betetzen laguntzeko. Taula horiek lan 

taldearen karpetan gordeko dira.

Zorionak! Jada badakizue nola egin 

lan taldearentzako karpeta. Orain, 

ikasitakoak erabiliko dituzue, joko 

dibertigarri batean.

Helburuak: Zer lortu nahi dugu?

1. Ikasketan aurrera egitea

2. Elkarri laguntzea

3. Helburu espezifikoa

 1. eta 2. helburuak plangintza guz-

tietan eta lan talde guztiek lortu 

beharrekoak dira. 3. helburua talde 

bakoitzak zehaztuko du, beha rrez ko-

tzat jotzen duenaren arabera.

Karguak
Ikaslearen izena

Koordinatzailea

Idazkaria

Laguntzailea

Intendentea

 Idatzi plangintza bakoitzean kargu 

bakoitza izango duen ikaslearen 

izena.

Norberaren konpromisoak Ikaslearen izena Sinadura
 Idatzi zer konpromiso hartzen duen 

kide bakoitzak taldeak ongi funtziona 

dezan.

Ikaslearentzako  
materiala

Lankidetzan ikastea sustatzen da 
hasiera-hasieratik. LMHko 6. mailan, 

bereziki azalduko da nolakoa izan behar 
duen lan taldearen karpeta.

K
K
d
i
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Jokoaren arauak

1. Guztiek egin behar dituzte hiru gai multzoetako probak. 

Honako hauek dira gai multzoak: zenbakiak eta 

eragiketak, zenbaki dezimaldunak eta neurri unitateak. 

2. Gai multzo bakoitzean, lankidetza egitura bat 

erabiliko duzue probak egiteko.

3. Gai multzo bakoitzeko probak orri batean kopiatuko 

eta ebatziko dituzue, eta lan taldearen karpetan 

gordeko. Taldeko zuzenketa egin ostean, lortutako 

puntuen kopuruak idatziko dituzue.

4. Gai multzoaren amaieran 

adierazi adina puntu lortuko 

duzue proba bakoitzean.

5. Gai multzo bereko proba guztiak behar bezala egiten 

dituzten taldeek aparteko 3 puntu lortuko dituzte.

Murgildu jokoan

IkIkasturteari heltzeko, ikasitakoak gogora ekarriko ditugu, jokoan egiten 
Ik
zaizkigun galderei erantzunez.

Trebatu al duzue oroimena udan? Ikus dezagun!

Zenbakiei, eragiketei, zatikiei, zenbaki dezimaldunei eta neurri unitateei 

buruz ikasitakoak modu dibertigarrian berrikusiko dituzue. Hasi aurretik, 

ordea, irakurri jokoaren arauak.

Hasteko, ibili ikusmiran!

Ba al zenekien antzina ez zegoela gaur egungoak bezalako egutegirik

eta erlojurik? Hona hemen denbora neurtzeko erabiltzen ziren

gailuetako batzuk.

Eguzki erlojua
Harea erlojua

Klepsidra

1

1. P 
2

2. P 

4

3. P 
3

4. P 
5

5. P

Zuzendu emaitzak 
guztion artean

Ba al duzue horietakoren baten be

Saiatu nola funtzionatzen duten ja

ARKATZAK ERDIRA teknika balia

Lortu al duzue? Hala bada, iritsi d

heltzeko unea.

10

Ekin azkeneko gai multzoei! 

Gainditu al dituzue 1. gai multzoko probak? Jarraitu nahi al duzue?

Ondoren, zenbaki dezimaldunak gai multzoko probak egingo dituzue. 

Gogoan izan guztiok hartu behar duzuela parte proba guztietan.

Prest al zaudete aparteko puntuak lortzeko?

ARKATZAK ERDIRA

Zenbaki dezimaldunak
2. GAI MULTZOA

erazpen bakoitza dagokion 

arekin.

1. P 
Kalkulatu honako eragiketa hauen emaitza. 

2.456,381 + 140.982,05

56,83 × 1,46

3. P 

zatiki gisa.

 marren  32 ehunen

 milaren  4 ehunen

2. P 

4. P 

Herri batean, bi aldiz jarraian suertatu da sari bat. 

Lehenengo aldian, 375,34 €-ko saria izan zen eta 

10 lagunen artean banatu behar zuten; eta bigarren

aldian, 750,68 €-koa izan zen, baina 20 lagunen 

artean banatzeko. Zenbat jaso zuen saritu 

bakoitzak lehen aldian? Eta bigarrenean?

5. P

Aztertu zer zenbaki eta eragiketa idatzi behar diren 

berdintza bakoitza bete dadin.

 6,58  ..... = 0,658  6,58  ..... = 658 
2

1. P 
1

2. P 
4

3. P 
5

4. P 
3

5. P

Zuzendu emaitzak 
guztion artean.

 dezimal handiena du.

 Beste zenbaki baten parte dezimal

bera du, baina parte osoa txikiagoa da.

 Parte osoa beste zenbaki baten

parte osoaren hirukoitza da.

 dezimalaren ehunenen zifra 7 da.

5,27

6,54

4,09

15,09

33
P

555

5. P

ak kakkakk
n

erri? 
akiten, 

atuz. 

da prob
10

Ondoren, Ondore zenb

Gogoan izan g

Prest al zaude

Lotu adie
zenbakia

11.. PP

Idatzi 

8 ham

115 m

22. P

Parte d

 Beste z
bera du

 Parte o
parte o

Parte 

9

Has dadila jokoa! 

1-2-4

Zenbakiak eta eragiketak

1. GAI MULTZOA

Idatzi zer zenbaki ordinal den beheko hauen aurrekoa eta ondorengoa.
 Hamabigarrena  Hogeigarrena Hogeita hamalaugarrena  Berrogeigarrena 

1. P 

Lotu eragiketa bakoitza dagokion hondarrarekin.

5. P 

Erreparatu adibideari, eta erabili banatze propietatea eragiketak egiteko.
(54 + 9) × 7 = (54 × 7) + (9 × 7) = 378 + 63 = 441 (39 – 17) × 6 

 35 × (14 + 35) (83 + 28) × 12  8 × (76 – 9)

4. P 

Idatzi honako zifra hauek erabiliz era daitezkeen 
zenbaki handiena eta txikiena.

7  1  4   4  9  5  3  2  8

2. P

Idatzi zenbaki erromatarrez, eta adierazi zer arau 
erabili dituzuen.
 2.832  1.002  3.623

3. P

1

1. P 

2

2. P 

4

3. P 

3

4. P 

5

5. P

Zuzendu emaitzak guztion artean.

325 : 27

2.543 : 71

5.637 : 146
16.093 : 253

1

58

89

154

Hasteko, zenbakiak eta eragiketak gai multzoko probak egingo dituzue.

Ikus dezakezuenez, lankidetza egitura bat erabiliko duzue gai multzo bakoitzean. 
Probak amaitutakoan, zuzendu emaitzak irakaslearen laguntzaz.
Ez ahaztu lortutako puntuen kopurua idazteaz!

P3.. 3333. P3.3. 

4. P

n 

5. P

11

Iritsi zarete azken gai multzora! Honekin amaituko duzue jokoa. Oraingo 

honetan, neurri unitateak lantzeko bost 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!

Zorionak! Orain, egiaztatu zer moduz aritu zareten jokoan. Gogoratu zuen lana taldeko karpetan gorde behar duzuela.

BINAKA

Neurri unitateak
Lotu luzera bakoitza hura adierazteko erabiliko 
zenukeen luzera unitatearekin.
  

1. P 

Adierazi honako neurri hauek modu sinplean, 
adierazten den unitatean. 
 5 kL, 3 hL eta 5 daL  daL-tan 36 dL, 47 cL eta 50 mL  mL-tan

Atleta baten bihotzak minutuko 60 taupada egiten 
ditu batez beste. Zenbat taupada egiten ditu 
ordubetean? Eta ordu erdian?

2. P 

3. P 

4. P 

Kalkulatu honako irudi hauen azalera.  

5. P

Erreparatu arrain bakoitzaren masari, eta erantzun 
galderei.

3. GAI MULTZOA

1

1. P 

2

2. P 

3

3. P 

4

4. P 

5

5. P

Zuzendu emaitzak guztion artean.

Ikasgelaren zabalera
 

Arkatz baten luzeraBi hiriren arteko distantziaGrapa baten lodiera

mm
cm
m

km
3 hg

650 g

 Zenbat gramo falta zaizkio arrain gorriari 1 kg izateko?
 Zenbat gramo dituzte bi arrainek, guztira?

 Zenbat gramo gehiago du arrainetako batek besteak baino?

 Zenbat gramo falta zaizkio arrain urdinari 2 kg izateko?

����

�����

���	�

Jardunbide hori praktikan jarriko dute, 
aurreko mailetan ikasitakoak gogoratuz.

Ikaslearen liburua erabiliz, hainbat 
egoeratan matematika baliatzen ikasiko dute.

Liburuak unitate berezi 
bat du hasieran, 
ikasleek aurreko 

mailetako edukiak 
jolasean berrikusteko. L

la
u

O
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io t h i ail il t b artean trebeena, a b t k betuta 

di il b M ianarentzat. Azkena 17 zirikoa izan h rr k 11koa; 

ora g , i izan ditzan nahi d bi t t k k zenbatu gabe.

a g  ha seinatzea, ez ze h i

A
iz g ta

kalkulu p at egitea. Hamaika zirikoa diseinatzeko, haizemailea 15º-ko 

a g n b
p eg

J e
einatzea plexuagoa zela, bain

H a ug
g

z p p

r baino lehen atera zituen idazmahaian ezkutatuta zituen luma eta tinta.

g z ibarre. Gero,

Zuuzenak eta angelu k
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Barrukoak

Puntu komun bat dute.

Marraztu bi zi unferentzia —A eta kitzaileak t barrukoak. Gero

, p in.

g e

1

–
”

n zer urrats e dituzun.

109º, 26’ eta 15’’ – 42º, 37’ eta 542

111133

Informazio unitateak

Erabili kalkulagailua, honako berretura hauek kalkulatzeko; gero,

idatzi emaitza koadernoan. 

23

25

211

215

210

220 

27

213

214

Kopiatu koadernoan, eta lotu gezi bidez. 

 1 GB

1 MB

1 TB

1 B

1 KB

  230 byte

210 byte

220 byte

240 byte

23 bit

Kopiatu koadernoan; eta osatu, <, = edo > ikurrak erabiliz. 

8 TB ..... 1.024 GB

1 KB ..... 2.490 B

3.915 B ..... 2 KB

2 GB ..... 2 TB

2.048 MB ..... 2 GB

3 GB ..... 4.096 MB

7 MB ..... 73.400 MB

12 B ..... 86 bits

9 .216 KB ..... 5 MB

1

2

3

Ordenagailuetan, mp3 gailuetan, esku

gailuetan informazioa metatzeko unita

Informazioa metatzeko unitate ohikoenari byte deritzo 

eta 8 bit dira.

Bita
Unitate txikiena

Bytea (B) 8 bit = 23 bit

Kilobytea (KB) 1.024 byte = 210 byte

Megabyte (MB) 1.048.576 byte = 220 byte

Gigabyte (GB) 1.073.741.824 byte = 230 byte

Terabyte (TB) 1.099.511.627.776 byte = 240 byte

Bytearen multiplo ohikoenari megabyte (mega) esaten zaio.

TB GB MB KB B

210 GB 210 MB 210 KB 210 B 1 B

Ohartu neurri unitate bakoitza 210 aldiz handiagoa dela ondoko unitate 

txikiagoa baino, eta 210 aldiz txikiagoa, ondoko unitate handiagoa baino. 

Zenbaki baten berreturak 

kalkulagailuaz kalkulatzeko,          

 xy  tekla erabiltzen dugu.

22 2 xy 2

Eta emaitza lortzen dugu: 4. 

GogoGGGGGogoratuGogoratuatuGogoratuGogoratu

9090

352 × 0,1 = 352 : 100 = 35,2

591 × 0,01 = 591 : 1100 = 5,91 

GogoratuGogoratuGogoratuGogoratu

9 GB

2 TB 

ako gailu hauek.

Er

6 megabyteko ordenagailu batek 

4,5 gigabyteko mp3 batek

1,5 gigabyteko ordenagailu batek 

Zure etxeko zer gailutan meta daiteke informazioa?

Idatzi gailu horiek zerrenda batean.

Zenbateko edukiera du bakoitzak? Idatzi edukierak bytetan. 6

Sarak 6 GB-eko USB memoria bat erosi du, 1.400 argazki gordetzeko 

asmoz. Argazki bakoitza 4,5 MB bada, izango al du nahikoa leku 

USBean? Zergatik?

Naroaren eskuko telefonoak 12,5 KB-eko edukiera du; eta 

Aitorrenak, aldiz, 15.000 B-ekoa. 

Zein telefonok du edukiera handiena?

Zenbateko aldea dute edukieran bi telefonoek?

Azaldu ikaskide bati zer urrats egin dituzun problema ebazteko. 

Leirek erosi duen ordenagailuak 1 TB-eko edukiera du. Instalatuta 

dituen programa informatikoek 800 MB hartzen dituzte. Programez 

gain, 40 film gorde nahi ditu, bakoitza 2 GB-ekoa, eta 20 bideo joko, 

bakoitza 15 GB-ekoa. Behin horiek guztiak instalatutakoan eta 

gordetakoan, zer edukiera izango du libre ordenagailuak? 

7

8

9

Kalkulatu buruz.

173 × 0,1

491 × 0,1

906 × 0,1

390 × 0,01

822 × 0,01

581 × 0,01

Hartu papera eta arkatza, eta kalkulatu. 

3 :
5

9 4

9 :
22

81 3

1 :
7

3 8

10

11

KKalkuuluakk egin
KKalkukuluakk egin
KKalkuuluak eginlu k g
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Triangeluaren altuerak. OrtoOrtozentroazentroa

Honako hiru triangelu hauetatik zeinetan ez da marraztu altuera bakar 

bat bere ere?

Kopiatu honako esaldi hauek koadernoan, eta adierazi zuzenak ala 

okerrak diren. Arrazoitu erantzunak ikaskide bati.Triangelu baten altuera da erpinetako batetik igarotzen den eta aurkako 

aldearekiko edo haren luzapenarekiko zuta den segmentua. 
Triangelu baten hiru altuerek elkar ebakitzen duten puntuari zirkunzentro 

esaten zaio. 
Triangelu batek hiru altuera ditu. 

1

2

A

B

C

T
, erpin tik abiatzen den eta aur earekiko

Trian lu bat i bakoit tik bi t d

Triangelu batean, erpin bakoitzetik abiatzen dedo h n luz narekiko ut d eg tua da 

edo h n luz narekik ut d eg

edo haren luzapenarekiko zuta den segmentu

Ohartu triangelu batek hiru altuera dituela.

Triangelu baten hiru altuerek elkar ebakitzen duten puntuari 
ortozenntro esaten zaio.

AltueraAlt

Ortozentroaa

Be
eg

3

Marraztu hiru triangelu: angeluzorrotz bat, angeluzuzen bat eta angelukamuts bat. 

Marraztu altuerak, eta adierazi ortozentroak. Zertaz ohartu zara?Ikertu nola marrazten diren triangelu baten altuerak, eskuaira eta kartaboia 

erabiliz. Egin triangelu isoszele bat; eta marraztu haren hiru altuerak, 

ikertutakoa aplikatuz. 
Non dago ortozentroa, triangeluaren barruan, kanpoan edo erpinetako batean? 

Arrazoitu erantzuna koadernoan. 

4

5

Matematikako irakasleak Mikeli eta Aneri esan die badela oso 
triangelu mota ezagun bat, altuerek eta aldeen erdibitzaileek bat 
egiten dutena. Binaka, ikertu zein den triangelu horren izena, eta 
egiaztatu zuzen erantzun duzuela, marrazki baten bidez.Triangelu horretan, bat al datoz ortozentroa eta zirkunzentroa? 
Eman azalpenak gainerako ikaskideei.

6

Anek altueretako bat marraztu du triangelu hauetan.

adernoan, eta adierazi gorriz triangelu bakoitzaren oinarria.

7

LLogiikaLLogikikaLogikkaLoLogikka

1 Ja
eta
bi 

ZabbaZabbaZabbaZabba

121

uko telefonoetan eta antzeko 

ate txikienari bit esaten zaio.

nbat byte dira?

1 KB

3 KB

100 KB

12 MB

Kalkulatu zenbat byte meta ditzaketen hona

Erabili kalkulagailua. 
il batek

5

Zenbat b4

Bloomen 

taxonomia  
kontuan hartuta  

graduatutako  

jarduerak egiratu nola marrazten gin triangelu aldekide bat, 

arri konpasaren orratza A erpinean; ta marraztu arku bat, aurkako aldea puntutan ebakiko duena. Egin uza b B eta C rpin t

222  Jarri ko
puntuetan; eta m
puntu batean ebakitzen direnak. Egin g bera 3 a 4 5 6

untuekin, 
altuerak marrazteko.

aldudualduualdudualduu

en diren triangelu baten altuerak. Gero,at, eta marraztu haren hiru altuerak. 

arri konpasaren orsaren orratza 1 etratz a 2 an; eta marraztu bi arkku, 
tzen direnak.

3 Lotu erpitu erpinak lonak lortutako puntuektriangeluaren altuerak m

Hezkuntza 
berrikuntza

oinarritzat duten jarduerak, 
edukiak lantzeko

Hainbat jarduera 
proposatzen dira: 

irakurmena, balioak eta 
matematika lantzekoak, bai 
eta hezkuntza berrikuntza 

lantzekoak ere.

azkar

eta
bai

Unitate guztietan, 
arrazoiketa logikoa 

lantzeko jarduerak daude.Kalkulua lantzeko jarduerak

9 4

Unitate 
didaktikoa  

honela egituratzen da:

Unitate 
bakoitzaren 

hasieran testu bat 
dago, 

irakurzaletasuna 
sustatzeko; bai eta  

zenbait jarduera 
ere, aldez aurreko 
edukiak lantzeko.

Ahozko jarduerak, 
ahozkotasuna lantzeko

Kopiatu koa

o

T

1112122202012121122
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12  Proposamen didaktikoa 

Bururatzen al zaizu problema 
ebazteko beste modurik? 
Azaldu ikaskide bati nola 
egingo zenukeen. 

Idatzi zer urratsi jarraitu diezun 2. problema ebazteko; gero, alderatu zure urratsak eta ikaskide batenak. Estrategia bera aplikatu al duzue?Zure ustez, zergatik izan da horrela?

Oinetakoen azoka batean, dendari batek mota bakoitzeko 3 oinetako pare erosi ditu dendarako.Zein da oinetako pare baten batez besteko prezioa?Zein da datu horien guztien heina?

2

Asteburuan, 12.500 lagun izan ziren planetarioan: % 44 haurrak 
eta gainerakoak helduak. Haur bakoitzaren sarrerak 3,25 €balio badu; eta heldu bakoitzarenak, 5,50 €; zenbat euroirabazi dituzte planetarioan asteburuan?
Enuntziatua irakurri eta ulertu egingo dut. 
Galdera zein den ikusiko dut.
«Zenbat euro irabazi dituzte planetarioan asteburuan?».Estrategia bat aukeratu eta ebatzi egingo dut. Museoan zenbat haur izan diren kalkulatuko dut. 12.500en % 44 = 12.500 × 0,44 = 5.500

Museoan zenbat heldu izan diren kalkulatuko dut.12.500 – 5.500 = 7.000
Sarrerekin zenbat diru irabazi duten kalkulatuko dut. 5.500 × 3,25 = 17.875

7.000 × 5,50 = 38.500
Guztira  17.875 € + 38.500 € = 56.375 €
Asteburuan, 56.375 € irabazi dituzte planetarioan.

Estrategiarik egokiena aukeratzea, problema bat ebazteko

PROBLEMARIK GABE!P ABE!

Taula honetan ikus daiteke zenbat lagunek hartu duten parte maratoi batean azken 5 urteetan.
2010 2011 2012 2013 2014Neskak 676 554 656 610 690Mutilak 1.015 996 909 1.095 1.148

Zein da urte horietan maratoia egin duten nesken batez bestekoa? Eta mutilena?
Zein da datu horien guztien mediana?Zein da datu horien guztien heina?
2015eko parte hartzea 2014koa baino handiagoa izatea espero da: % 20 handiagoa nesketan, eta % 15 handiagoa mutiletan; hortaz, zenbat mutilek eta neskak hartuko dute parte 2015ean?Adierazi taulako datu horiek guztiak barra grafiko bikoitz batean. 

1

56,20 €
68,40 € 62,80 € 58 €

206206

Lehen Hezkuntzako 6. mailako irakasleari ezabatu egin zaizkio Mirenek 
Matematikan ateratako bi nota.

Irakurri arretaz honako jarraibide hauek, eta saiatu asmatzen Mirenek lortutako batez besteko nota, jakinik zenbaki oso bat dela. – Bost notetatik, bederatzi da notarik onena. 
–

– Gutxiegi bakarra atera du. 
–

– Bi azterketatan soilik atera du nota bera. 
–

– Inoiz ez du 0 nota atera, ez eta 4 ere.
–

2

a
€

1

g
zenbat bidaiarik erosi dute Gasteizerako txartela?

PRPROOOBLELEMAA BEEERE EZEZIA

MMATTEMMATTIKAAAKOAK ERRONKAKMMAMMATTEMMATTIKAAAKOA  ERRONKAKMMA

Miireni enn notakk

AAPPIP SAAPOLPO ISSP

Markinako festetan jarri duten barraka batean, 
erakusgai dauden pelutxe bat lortzeko 

Zer probabilitate dago pelutxe bat lortzeko barraka 
horretan?

Probabilitatea 1 da. 

Probabilitatea 0,5 da. 

Probabilitatea 0,75 da. 

Eta zer probabilitate dago pelutxe bat ez lortzeko?

Probabilitatea 1 da. 

Probabilitatea 0,25 da. 

Probabilitatea 0,5 da. 

Nereak txanpon bat jaurti du airera eta aurkia 
geratu da agerian. Gero, berriro jaurti du. Zure ustez, 
lehen aldian aurkia agerian agertzeak eragingo du 
bigarren aldian alde jakin bat agertzeko 
probabilitatean. Hitz egin horretaz ikaskideekin. 

Zer zenbakik betetzen ditu baldintza hauek?

3 eta 4 zenbakien artean dago. 

Zifren baturen emaitza 7 da. 

Ehunenetara biribilduta, emaitza 3,12 da. 

4

5

6

Hiri bateko kirol egunkari batean taula hau 
argitaratu zuten igandean. Taulan bildu zituzten,
hain zuzen, lehen lau kirol jardunaldietan
zenbat jende joan zen futbol partidetara,
zenbat saskibaloikoetara eta zenbat errugbikoetara. 

Futbola Saskibaloia Errugbia

1.a 1.000 700 350

2.a 800 750 250

3.a 950 650 200

4.a 900 700 300

Adierazi datu horiek barra grafiko hirukoitz batean. 

Zer kirol ikustera joan da jende gehien 3. 
jardunaldian? Eta 4. jardunaldian?

Lau jardunaldiak kontuan hartuz, zer kirol ikustera 
joan da jende gehien batez beste? 

Bilatu Interneten zer eguraldi iragarri duten biharko 
zure udalerrian, eta idatzi koadernoan zein den 
euria egiteko probabilitatea. Kalera atera behar 
baduzu, zure ustez, aterkia hartu beharko duzu?

Jaurti dado bat 12 aldiz, eta osatu taula hau 
koadernoan, lortutako emaitzak kontuan hartuta. 

Gertakaria
Maiztasun 
absolutua

Maiztasun 
erlatiboa

1

2

3

4

5

6

Adierazi taulako datu guztiak sektore grafiko 
batean. 

1

2

3

208208

IDIDEIIIAK AARGIITUUKO DITUT

Erakutsi zure zozorroztasuna

Lortu 35.109 zenbakia, 
honako zenbaki hauekin 
eragiketak eginez.

9.247 1.228 3 2 3

Zenbakiak behin bakarrik 
erabil ditzakezu.

3

BURRRUZ KKALLKUULATUBBU ATU

Kantitate bat % 25 handitzea.

20 + 20rren % 2% 25 = 20 + (20 × 
25
100

) = 20 + (20 : 4) = 20 + 5 = 25

Kalkulatu buruz honako eragiketa hauen emaitza.

12 + 12ren % 25 225 + 225en % 25 304 + 304ren % 25

1

Kalkulatu buruz honako eragiketa hauen emaitza.

32 – 32ren % 25 248 – 248ren % 25 352 – 352ren % 25

2

Prestatu estrategia bat honako eragiketa hauek kalkulatzeko, eta 
egiaztatu emaitza kalkulagailuarekin.

16 – 16reen % 25     120 – 120ren % 25

Begiratu goiko adibideari, eta antolatu unitate honetan estatistikei buruz 
ikasitakoa.

4

Ezinezko
gertakaria

Zorizko
esperientziak

Laplaceren 
legea

Gertakari
posiblea

Gertakari
ziurra

Beti gertatzen da. Batzuetan soilik gertatzen da.

Inoiz ez da gertatzen.

Gertakari baten probabilitate

= aldeko gertakaariakg
gertakari posibbleak

Kalkulatu buruz.

456  × 300 87.000  × 4.000

Hartu papera eta arkatza, eta kalkulatu.

13.817.060 : 235 16.764.524  × 658

14

15

Kalkuluak egin

Josuk, Leirek eta Jonek sandwich pakete bat jan 

dute. Leirek guztizkoaren 2
5

 jan badu eta Jonek 

geratzen zenaren 1
3

, zenbat jan du Josuk?

Anerrek eta Kristinak eltzetxoak hautsi, eta 
haietako dirua zenbatu dute. Anerrek 437,36  €
ditu, eta Kristinak, Anerrek baino 68,9  €
gehiago. Zenbat diru du aurreztuta Kristinak?

12

13

Osatu, koadernoan, eragiketa hauetan falta diren 
zenbakiak.

 √√.....√  = 12

 √√.....√  = 9

 √√.....√  = 15

 √√.....√  = 10

Adierazi zenbaki dezimaldun hauek zatiki gisa.

3,67

9,473

26,4

2.410,7

483,216

0,54

Jarri bertikalean, eta kalkulatu.

298,47 + 54,6 + 4,867

567,53 – 39,896

6.863,458 + 28,98 + 0,467

87.934,205 – 9.589,473

9

10

11

Kalkulatu honako eragiketa konbinatu hauen 
emaitza.

(24 + 8) × 8 – 14

382 – 5 × 13 + 35 : 7

2.400 : 6 + 398 × 6 – 968 

Kalkulatu iritzira irudi hauetako zer zati dagoen 
arrosaz margotuta, eta kalkulatu zatiki laburtezina.

Idatzi honako zenbaki hauetako bakoitzaren lehen 
5 multiploak.

2 7 9 5 13

Adierazi honako zenbaki misto hauek zatiki inpropio 
gisa.

1 3
5

6 5
6

3 12
13

9 2
7

Kalkulatu honako zenbaki pare hauen zatitzaile 
komunak. Adierazi zein den, kasu bakoitzean, 
zatitzaile komunetan handiena.

7 eta 21 24 eta 48 50 eta 70

Ordenatu handienetik txikienera zenbaki hauek.

Idatzi letraz honako berreketa hauek, eta kalkulatu. 

63 54 92 123

Idatzi honako biderketa hauek berreketa gisa, eta 
kalkulatu emaitza.

10 × 10 × 10   10 × 10 

10 × 10 × 10 × 10 10 × 10 × 10 × 10 × 10

1

2

3

4

5

6

7

8

GOGOAN ALL UDUZU?ZU?GG ZU?

5858

Berrikusi egin berri dituzun jarduerak, eta adierazi 
koadernoan zer akats egin dituzun, zer egin 
dezakezun akatsak zuzentzeko eta zure laneko zer 
beste alderdi hobetu dezakezun. 

Idatzi honako zatiki hauek. 

Bi hamahiruren

Hiru bosten 

Hamaika bederatziren 

Laurogeita hamar lauren 

Zer zatiki adierazten du honako irudi hauetan 
margotuta dagoen zatiak?

Idatzi letraz.

Kopiatu koadernoan eragiketak, eta osatu falta 
diren zenbakiekin.

2 = .....
5 20

3 = 18
6 .....

15 = 5
21 .....

Adierazi honako zatiki inpropio hauek zenbaki misto 
gisa.

12
5

4
3

9
7

14
9

13
11

Adierazi honako zenbaki misto hauek zatiki inpropio
gisa.

2 3
4

1 5
6

4 3
7

9 1
5

Kalkulatu honako eragiketa hauek, eta adierazi 
emaitza zatiki laburtezin gisa.

8 + 24
9 9

16 – 9
5 5

7 × 540
8

8 × 25
25 4

8 : 9
6 8

9 : 6
5

1

2

3

4

5

6

Ordenatu zenbakiak handienetik txikienera.

 0,45 2
3

 1 4 15
4

28
5

 4,2

Enara 333 orrialdeko liburu bat irakurtzen ari da.
2
3

 irakurri baditu, zenbat falta zaio liburua amaitzeko?

111 orrialde falta zaizkio. 

222 orrialde falta zaizkio. 

Adierazi zuzenak ala okerrak diren esaldi hauek. 

Zatikietan, zenbakitzaileak adierazten du unitatetik 
zenbat zati hartzen diren. 

Zatiki inpropioek zenbakitzailea izendatzailea baino 
handiagoa dute.

Zatiki bat sinplifikatzen denean, beti zatiki 
laburtezina lortzen da.

Kalkulatu buruz honako eragiketa hauek.

60  × 0,1

45  × 0,1

123  × 0,1

85  × 0,01

521  × 0,01

670  × 0,01

7

8

9

10

Gogoratu: egin ariketak orri solte 

batean edo koadernoan. AADII, GAALDDERAERAARAK!AADII

AA B

CC D

59

ea ==
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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

207
 

TUUUUUUUUTUUUU

Unitate bakoitzaren amaieran, 
edukien ebaluazioa egingo da, 

ikaskuntzaren estandar 
ebaluagarriak oinarritzat hartuta.

Edukien ondotik, arloko  
atal espezifikoak 

daude.

Amaierako jarduerak  

metakognizioa 
sustatzen du, ikasten ikasteko tresna den aldetik.



MATM ESTMAT

Pellok zenbaki oso hauek txikienetik handienera 
jarri ditu ordenan. Hiru erantzun eman ditu, baina 
zein da zuzena?

+2   –7    0   –1   +5   –6    +9

–7 < –6 < –1 < 0 < +2 < +5 < +9

–7 > –6 > –1 > 0 > +2 > +5 > +9

–7 < –6 < –1 < +2 < +5 < +9 < 0

Zein da batuketaren emaitza?

(–5) + (–6)

–1   +11   –11

Hiru mapa hauetako zeinetan ikusiko ditugu ondoen 
xehetasunak? Aukeratu erantzun zuzena, eta arrazoitu.

1:100.000 eskalan dagoen mapa batean

1:10.000 eskalan dagoen mapa batean

1:100 eskalan dagoen mapa batean

Zer irudi lortzen da, ereduko irudia 90º noranzko 
negatiboan biratu ondoren?

a.

b.

c.

1

2

3

4

Egin honako test hau koadernoan, eta ikusi zer dakizun.

Zenbat kilogramo dira 450 g?

0,45 kilogramo 

0,045 kilogramo 

4,5 kilogramo 

Zein da 10.000 m2-ren neurri baliokidea?

1 hm2

100.000 dm2

10 km2

Kamioi honek daraman karga 3 025 kg eta 2 hgKamioi honek daraman karga 3.025 kg eta 2 hg 
bada, zer masa du kamioiak?

Kamioiaren masa 2.605 kg da. 

Kamioiaren masa 2.604 kg eta 2 hg da.

Kamioiaren masa 2.604 kg eta 8 hg da. 

Zein triangelutan marraztu da ortozentroa?

 A triangeluan.

 B triangeluan.

 C triangeluan.

5

6

77

8

A B

C
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PPBBL PPPROOIIEEKKTUUUA

LAAANKKKIDDEETTZZAN IKASILAAAN

1. Ikerrtu

Banatu honako zeregin hauek taldekideen artean.

1. zeregina 2. zeregina 3. zeregina 4. zeregina

Matematikako 
asmakizunak 
bilatzea.

Kalkulagailuaz 
egiteko jokoak 
bilatzea.

Matematikari 
buruzko bitxikeriak 
bilatzea.

Eraiki ezin diren 
irudiak bilatzea.

Ondoren, elkartu zeregin bera duten beste taldeetako kideekin, eta helarazi 
informazioa elkarri, arlo horretan aditu egiteko. 

2. Sorrtu

Itzuli norberaren taldera, eta azaldu taldekideei zer ikasi duzun egokitutako 
zereginari buruz. Denon artean, aukeratu jarduera egiteko egokienak irizten 
dituzten asmakizunak, jokoak, bitxikeriak eta irudiak. 

3. Egiinn!

Erabaki zer atal izango dituen ikuskizunak eta zenbat iraungo duen ikuskizunaren 
atal bakoitzak. 

Aukeratu antzeztokiaren apaingarriak, ikuskizunaren atal bakoitzeko musika 
eta taldekide bakoitzaren jantziak. 

Entseatu atal guztiak, gainerakoen aurrean aurkezteko. 

Zenbakien Herrialdean zifra hauek lapurtu dituzte: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eta 9. Beraz, 
ezin izango ditugu horiek erabili, baina oraindik ere beharrezkoa da guretzat 
zenbakien bidez komunikatzea, kantitateak adieraztea eta kalkuluak egitea. 

Ospe handiko adituen talde batekoak zarete eta, egoera halakoa izanik, 
Matematikako Nazioarteko Elkarteak laguntza eskatu dizue. Sistema bat bilatu 
behar duzue aukera emango duena edozein zenbaki idazteko, 0 eta 1 zifrak 
soilik erabiliz. Ba al duzue zenbaki sistema horren berri?

Zure uuustez, mmmatemmatikka dibertigarria izan al daiteke?

Lauko taldetan, jarraitu honako urrats hauei, matematika ikuskizun bihurtzeko,     
                       lankidetza teknika erabiliz.BURRU HAUSSGARRIAAG
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Iñakik 7 litro ur atera nahi ditu andel batetik. 
Horretarako, bi ontzi erabiliko ditu; batek, 
9 litroko edukiera du; eta besteak, 4 litrokoa. 
Nola lor dezake? 

Erreparatu honako irudi hauei. Puzzle baten piezak 
dira eta, behar bezala kokatuz gero, karratu bat osa 
daiteke. 

Erreparatu ereduari, eta margotu piezak koadernoan, 
puzzlea osatzeko.

Aitorrek bi zuzen paralelo —r eta r s— marraztu ditu— .
Gero, hirugarren zuzen bat —t— marraztu du, s 
zuzenarekiko zut. Nolakoak dira elkarrekiko r etar t  
zuzenak?

Ebakitzaileak

Paraleloak 

Elkarzutak

1

2

3

Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasgela bateko 20 
ikasleek mozorro festa bat egingo dute eta guztiek 
pailazo mozorro berdina jantziko dute. 
Mozorrotzeko behar dituzten osagai guztien prezioa 
bi dendatan galdetu ondoren, honako taula hau 
osatu dute. 

Osagaiak 1. denda 2. denda

Kapela 
berdea

8,70 €
3 € garestiago 1. 
dendan baino

Perlazko 
lepokoa

5,90 €
1,5 € garestiago 1. 
dendan baino

Alkandora 
urdina

6 € garestiago 2. 
dendan baino

25 €

Galtza 
gorriak

12,40 €
2 € merkeago 1. 
dendan baino

Sudurra 
0,50 € merkeago 
2. dendan baino

3,25 €

Oinetakoak 19,23 €
2,57 € garestiago 
1. dendan baino

Zenbat balio du 2. dendako kapelak?

Zein dendatan da merkeagoa perlazko lepokoa? 
Zenbat balio du denda horretan?

Kapela, sudurra eta alkandora urdina 1. dendan 
erosiz gero, eta gainerako osagaiak 2. dendan, 
zenbat balioko lukete mozorro baterako behar 
dituzten osagai guztiek? Eta hogei mozorroetarako 
behar dituzten osagai guztiek?

Kapela, sudurra eta alkandora urdina 2. dendan 
erosiz gero, eta gainerakoak 1. dendan, zenbat 
balioko lukete hogei mozorroetarako behar dituzten 
osagaiek?

Zein dendatan erosi behar dute osagai bakoitza, 
prezio garestiena ordaindu nahi badute mozorro 
guztien truke? Eta merkeena ordaindu nahi badute? 

Hogei neska-mutikoen artean 1.000 € bildu 
badituzte, eros al ditzakete mozorro guzti-guztiak
1. dendan?

4

Ekkiinn eetaa ikikassii

Maitanek 10 cm-ko luzera duen segmentu bat 
marraztu du; eta, gero, haren erdibitzailea. 
Nola esaten zaio erdibitzaileak eta segmentuak 
elkar ebakitzen duten puntuari?

Erdiko puntu 

Zirkunzentro 

Ortozentro

Zenbat dezimetrotako distantzia dago puntu horren 
eta segmentuaren muturren artean?

a. 5 50 c.   0,5

Zein da zenbaki osoen honako batuketa honen 
emaitza? Azaldu koadernoan nola egin duzun.

(–7) + (+3) + (–4)

a..   0 b.   –11 c.   –8

5

6

Erreparatu erloju honi.

Zer angelu eratuko dute bi orratzen artean, 
erlojuak hirurak direla adierazten duenean?

a.   45° 90° c.   180°

 Apartamentu baten plano batean, egongelak
5 cm-ko luzera du. Planoa 1:300 eskalan adier
badago, zein da egongelaren benetako luzera

a.   5 m 150 m c.   15 m

77

8

Matematikako irakasleak, gaurko eskola orduan, birziklatzeak dakartzan 
onurez hitz egin dizue, eta ikastetxean plastikozko tapoiak biltzeko 
kanpaina bat antolatzea proposatu ere bai. Gainera, kanpaina prestatzen 
laguntzeko, honako galdera hauei erantzutea komeni dela esan du.

– Zer egin behar da lehendabizi?

– Zer material eta baliabide behar ditugu? 

– Nola egingo dugu kanpainaren publizitatea? 

– Zenbat iraungo du kanpainak?

– Non bilduko dira tapoiak? 

– Nola banatuko ditugu egitekoak?

– Zer egingo dugu bildutako tapoiekin?

Lau laguneko taldetan jarrita, egin plangintza agiri bat, eta azaldu han 
kanpaina egiteko zer urratsi jarraitu behar diezuen eta zer egiteko izango 
dituzuen.

9

4242

Maiztasun erlatiboa: 
datu bakoitza zenbatetan 
errepikatzen den zati 
datuen guztizko kopurua. 

Ikus dezakezunez, 
maiztasun erlatibo guztiak 
batzearen emaitza 1 da. 

Maizttasun absoluabs tua: datu bakoitza zenbatetan errepikatzen den.

Estatistika

Aldagai kuantitatiboen batez 
bestekko aritmetikoa (BBA) 
kalkulatzeko, datu guztien batura
zati datuen guztizko kopurua egin 
behar da.

BBA = 4 + 5 + 5 + 6 + 7
5

 = 5,4

Moda maiztasun handiena 
duen datua da. 

Maiztasun handiena duen
nota  5a da. 

5 zenbakia da moda.

Ordenatutako datuen multzo 
bateko heina balio txikienaren 
eta handienaren arteko
aldea da.

5 7 9 12 13 15 

Hau da heina  15 – 5 = 110

Notak Maiztasun absolutua Maiztasun erlatiboa

4 1 1
5

 = 0,2

5 2 2
5

 = 0,4

6 1 1
5

 = 0,2

7 1 1
5

 = 0,2

Guztira 5 1

Aldagai kuantitatiboetan, datu multzoaren erdiko datuari mediana esaten zaio,
datu guztiek ordenan egon behar dutela kontuan izanik. 

Talde gorriak lortutako puntuak.
Txikienetik handienera ordenatuko ditut puntuak
eta erdiko balioari erreparatuko diot.

 5 7 12 13 15

mediana

Talde berdeak lortutako puntuak.
Puntuak ordenatuko ditut eta erdian dagoena 
hartuko dut. 

5 6 9 9 12

mediana

Talde urdinak lortutako puntuak.
Puntuak ordenatuko ditut eta erdiko
bi balioen batez besteko aritmetikoa 
kalkulatuko dut.

5 7 9 12 13 15

BBA = 9 + 12
2

= 10,5 mediana

Kontaketa baten datuak maiztasun taula batean antola daitezke. Datu horien balioak zenbakiak badira eta
kantitate bat adierazten badute, aldagai estatistiko kuantitatiboak direla esango dugu.
Aldiz, balioek ez badute kantitate bat adierazten, aldagai estatistiko kualitatiboak direla esango dugu.
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obabiilitateaeta proEstatistika eta eta prob

Abentura Misterioa Beldurra

GGraffikoak

Baaarra grrafikooak

Siinnplea

Film gustukoenak

Bikoitza

Film gustukoenak

Hirukoitza

Film gustukoenak

Leeerro graafikoakk eedo maiztasun poligonoak

Siinnplea

Erregistratutako tenperaturak

Bikoitza

Erregistratutako tenperaturak

Hirukoitza

Erregistratutako tenperaturak

Piikktograamak

Bideoklub bateko filmak

Sektore grafikoak

Film gustukoenak

Misterioa BeldurraAbentura

Mutilak
Neskak

Abentura Misterioa Beldurra Abentura Misterioa Beldurra

Mutilak

Neskak
Irakaslea

Astelehena Asteartea Asteazkena Astelehena Asteartea

Lizarra
Oñati

Asteazkena Astelehena Asteartea Asteazkena

Lizarra
Oñati
Deba

Abentura
Misterioa
Beldurra

= 50 pelikula

Hiruhilekoko  
edukiak berrikusteko 

jardueretan, test 
motako galderak

Hiruhileko bakoitzaren 
bukaeran, lankidetza 

tailer bat dago, taldeka 
egiteko, urratsez urrats 

azalduta.
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k 
razita

a?

Ekintzaile 
izateko sena 

indartzeko atal bat

Eta hiruhileko bakoitzaren  amaieran, honako atal hauek:

ak

Gainditu 
Proba,  

berrikusketa koadernoa, 
etaparen amaierako  
proba prestatzeko. 

Edukiek oinarritzat hartzen dituzte 
ikaskuntzaren estandar ebaluagarriak, 

46-63 orrialdeetan jasotakoak.

Gainera…



14  Proposamen didaktikoa 

Irakurtzearen abentura

I B A I Z A B A L

Le
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n 
H

ez
ku
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zearen 
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A B A L

Ikaslearentzako 
beste material batzuk  

Eskuekin 
lan egiteko 
materiala

1
2

1

1
2

1
4

1
3

1
3

1
3

1
4

1
4

1
4

1
8

1
6

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
8

1
6

1
8

1
6

1
8

1
6

1
8

1
6

1
8

1
6

1
8

1
8

1
12

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
12

1
12

1
12

1
12

1
12

1
12

1
12

1
12

1
12

1
12

1
12

Ikaslearen 
liburuarekin batera 
datozen materialak.

1

Trokelak

Komikia

iteko 
ialariala
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 Problemarik gabe!

eragiketa hauek ebazteko egiten dituzun urratsak, eta egin eragiketak.ren amak bere gela lauzatu nahi du lauza karratu berdinekin.
aukizuzena da eta 5 m-ko luzera eta 3 m-ko zabalera ditu.
n aldea ahalik eta handiena izatea nahi badu,urritakoa izango da lauza bakoitzaren aldea?

12 segundoan behin pizten da; beste bat, 18 segundoan behin; 
bat, minuturo. Arratsaldeko 18:30ean, hirurak batera piztu dira. 

t aldiz piztuko diren berriz aldi berean datozen 5 minutuetan.

1
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 Problemarik gabe!

katu problemak, eta kalkulatu emaitza.ek 15 kromo ditu; eta Manuk, 18. Maitek zor zizkion 7 kromo eman dizkio 

ri eta beste hiru lortu ditu. Manuk ikusi du kromo horietatik lau errepikatuta 

puskatuta daudela eta bota egin ditu. Zenbat kromo ditu orain bakoitzak?katu: 

inplifikatutako problema:

          

Ebatzi jatorrizko problema:

batean, talde batek 19 taldekide ditu hasieran.a egin ahala 4 taldekide galdu ditu, 3 irabazi, 5 galdu,
aldu eta 2 irabazi. Zenbat lagun egongo dira taldean
ran?

tutako problema:

          

Ebatzi jatorrizko problema:

1
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 Problemarik gabe!

honako problema hauek, amaieratik hasita.nategi batean, arkeologoek abuztuan aurkitutako ontzi kopuruaren erdia 

u zuten irailean, eta uztailean, abuztuan baino 23 gutxiago. Irailean 17 ontzi 

u bazituzten, zenbat ontzi aurkitu zituzten guztira hiru hilabeteetan?

zaile batek apirilean saldutako kupoi kopuruaren erdia saldu zuen 
eta ekainean baino 200 kupoi gutxiago abuztuan. Abuztuan 310 kupoi 
uen, zenbat saldu zituen apirilean?

e daramatza aurrezten mendiko bizikleta bat erosteko. aurreztutakoaren 1
3  aurreztu zuen; eta 2013an,takoaren % 75. Baldin eta 2014an 90 € aurreztu bazituen,ztu zuen guztira hiru urteetan?

1

 Pro

Idatzi e

Maiter
Gela la
Lauzen
zer neu

Itsasargi bat 1
eta hirugarren 
Aztertu zenbat

1

oblema ik

kizun liburu erosi nahi ditu. Bi liburuk 22 € balio badute, 

dute 4 liburuk? Eta batek?

zuzenki proportzionalak dira edo proportzionaltasun zuzena dute,d d

nbaki batekin biderkatu edo zatituz gero, bestea proportzio berean 

txikitzen bada.

× 2
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nki proportzionalak diren magnitudeak.

o pastelen kopurua eta azukre kantitatea

arreraren prezioa eta filmaren iraupena

aten garaiera eta hortzen kopurua

aragi kiloak eta ordaindu beharrekoa

ko esaldi hauek magnitude zuzenki proportzional banarekin.

iburuen kopurua eta 
 .

atek duen beherapena eta 
 .

baterako sarrera eta 
 . 

2 litro esne erabili ditu 10 irabiatu egiteko.

o esne beharko ditu irabiatuen kopuru horren bikoitza egiteko?

atuen kopuru horren erdia egiteko?

baten prezioa 648,55 €-koa da.

alioko dute hiru telebistak?

1

2

3

4

Magnitude proportzionalak. Proportzionaltasun zuzena

ru         22 €

ru         44 €

2 liburu         22 €

1 liburu         11 €× 2
: 2

: 2

  Pro 

Sinplifik

Maite
Manur
eta bi p

Sinplifik

Ebatzi si

Brile partida b
Jokoak aurrera
8 irabazi, 6 ga
partida amaier

Sinplifikatu: 

Ebatzi sinplifikat

1

bl

Pro
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Triangeluaren altuerak. Ortozentroa

hauetako zeinetan marraztu dira hiru altuerak modu egokian?

cm-ko, 7 cm-ko eta 4 cm-ko aldeak dituen triangelu bat.

marraztu haren hiru altuerak, eta idatzi zer urratsi jarraitu diezun.

aurreko jardueran marraztutako triangeluaren ortozentroa.

Triangelu batek hiru altuera ditu. Triangelu baten hiru altuerek

 duten puntuari ortozentro o.esaten zaio.esaten zaio.



C

Ortozentroa

1

3

2

A
B

C

Pro

Ebatzi h

Aztarn
aurkitu
aurkitu

 

Kupoi saltz
uztailean, et
saldu bazitu

 

Maitek hiru urte 
2012an, 2013an 
2014an aurreztut
zenbat diru aurrez
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Zilindroaren bolumena = π × r2 × altuera Konoaren bolumena =  π × r2 × altuera
3

Zilindroaren eta konoaren bolumena

in irudik du bolumen handiena? Kalkulatu.

atek kontserbarako potoak egiten ditu. Kalkulatu zer latorri

eharko den 10 cm-ko diametroa eta 20 cm-ko altuera duten

ormako 10 poto egiteko.

alera izango du poto bakoitzak?

1

Altuera

Erradioa

�����			�������������				�������

�����				��������������					�������
�����				��������������					�������
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Altuera

Erradioa

A
B

2

Maddik 4 konta

zenbat balioko d

Bi magnitude z
bietako bat zen

handitzen edo 

× × 22
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Inguratu zuzen

Txokolatezko

Zinemako sa

Pertsona ba

Erositako ha

Osatu honako

Erositako li

Artikulu ba

Antzerki b

Michaelek 2
Zenbat litro

Eta irabia

Telebista 
Zenbat ba

1

2

3

4

Magnitude propoMMM

2 libur

4 libur

uerak. Ortozentroa
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Zatikien arteko biderketak eta zatiketak

 Zenbaki bat eta zatiki bat biderkatzea.
4 × 6

5
  = 4 × 6

5  = 24
5

 Bi zatiki biderkatzea.
4
7

 × 8
3

  = 4 × 8
7 × 3

 = 32
21

Bi zatiki zatitzea.
2
6

 : 5
12

  = 2 × 12
6 × 5

 = 24
30

Zenbaki bat eta zatiki bat zatitzea.
  12 : 2

3
 = 12

1
 : 2

3
 =  12 × 3

1 × 2
 = 36

2 Jarri falta diren zenbakiak, berdintzak bete daitezen.5
3

4

18 9
4 2

18
12

13
8
9

18
7 2

5 12
alkulatu honako kantitate hauek.

oi batek 2.325 kg pentsu daramatza. Edukiaren 2
5

 hustutzen badu, 
t kilogramo pentsu geratuko dira kamioian?

ri batek 4
3

 metro kobrezko kable erosi ditu. Kablea 1
9

metroko 
oztu nahi badu, zenbat zati egin ditzake? 

1

2

3

4

€ 4
9 6

8 9
14

konoaren bolumena

24

Hiru triangelu 

Marraztu 5 c
Ondoren, m

Adierazi 

TriaTrianiangelu baate

elkar ebakitzen
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Triangeluaren altuTTT
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Idatzi < edo > ikurra dagokion lekuan.
–2 –6

–2 +4

+5 +12
+8 –9

+3 –2
–4 0

–10 –8
–3 –1

–7 +1
+10 +6

enatu txikienetik handienera zenbaki osoen multzoak.
   +6  –5  –10  +12

+4  –20  –7  –4

Z esaldia zuzena bada eta O okerra bada. Ondoren, azaldu zergatik.25 zenbakia txikiagoa da –50 baino. 
1 zenbakia txikiagoa da +45 baino. 
zenbakia handiagoa da –1 baino. 
zenbakia txikiagoa da +10 baino. 
enbakia handiagoa da +2 baino. 
enbakia handiagoa da –6 baino. 

1

2

3

Zenbaki osoak zenbakien zuzenean adieraztea eta ordenatzea

Zenbaki osoak alderatu nahi baditugu, zenbakien zuzena erabil dezakegu.

–4 txikiagoa da –1 baino  –4 < –1+3 handiagoa da +1 baino  +3 > +1

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5

ZZilindroaoar

Hauetako ze

Lantegi ba
azalera be
zilindro fo

Zer aza

1

Erradioa

AA
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Zilindroaren eta Z

14

Paralelepipedoen sailkapena           

atu taula paralelepipedoen datuekin.

2

Hexagono forma duen prisma bat paralelepipedoa da? Zergatik?

1

tu honako ezaugarri hauek dituen gorputz geometriko bat.a. rpegi ditu.
b. giak erronbo berdin-berdinak dira.c. gi bakoitza zuta da ondokoekiko.d. i bakoitza paraleloa da aurkakoarekiko.

izena poliedro horrek?

3

Kuboa

Paralelepipedoa sei aurpegi dituen poliedro bat da eta aurpegi horiek paralelogramoak dira. 

Ortoedroa
Erronboedroa

Paralelepipedoa
Izena

Ertzen kopurua
Aurpegien kopurua

2244

 Ka
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zenbat 

 Argiketar
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Lan koadernoa
Matematika
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Hiru lan koaderno ikasturte bakoitzeko, 
ikaslearen liburuaren sekuentziazio berarekin.

Problemak  
ebazteko 

estrategien 
berrikusketa.
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Irakaslearentzako
materiala
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PROGRAMAZIOA

Edukiak Ebaluazio adierazleak

Zatikiak irakurtzea eta idaztea 1. Ea badakien zatikia zatien eta osotasunaren arteko erlazioa dela 
eta ea baliatu egiten duen.

2. Ea zatikiak irakurtzen, idazten eta interpretatzen dituen 
zenbakizko testuetan eta eguneroko bizitzako testuetan.

k grafikoki adieraztea 3. Ea zatikiak grafikoki adierazten dituen.

aliokideak. Zatiki laburtezina 4. Ea zatiki baliokideak kalkulatzen dituen.

5. Ea zatiki jakin baten zatiki laburtezina kalkulatzen duen.

ropioak eta zatiki inpropioak. Zenbaki mistoa 6. Ea zatiki propioak, zatiki inpropioak eta zenbaki mistoak bereizten 
eta erabiltzen dituen.

k ordenatzea 7. Ea bi zatiki edo gehiago izendatzaile komunera laburtzen dituen.

8. Ea zatikiak ordenatzen dituen.

n batuketa eta kenketa 9. Ea zatikien batuketak eta kenketak egiten dituen.

n biderketa 10. Ea bi zatiki biderkatzen dituen.

11. Ea zenbaki osoak eta zatikiak biderkatzen dituen.

3. unitatea Zatikiak eta eragiketak
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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 zatikia zatien eta osotasunaren arteko erlazioa dela 
eta ea baliatu egiten duen.

44-45 L: 59. or., 9. jar.
EO: 149. or., 1. jar.

2.1. Ea, egokiro arrazoituz, zatikiak irakurtzen eta idazten dituen 
zenbakizko testuetan eta eguneroko bizitzako testuetan.

44-45 IL: 59. or., 1. eta 2. jar.
EO: 149. or., 1. jar.

2.2. Ea, egokiro arrazoituz, zatikiak interpretatzen dituen zenbakizko 
testuetan eta eguneroko bizitzako testuetan.

46-47 EO: 149. or., 1. jar.

3.1. Ea zatikiak grafikoki adierazten dituen. 44-45 EO: 149. or., 3. jar.

3.2. Ea zatikiak zenbakizko zuzenean adierazten dituen. 44-45 EO: 149. or., 2. jar.

4.1. Ea anplifikazioaren eta sinplifikazioaren bidez zatiki baliokideak 
kalkulatzen dituen.

44-45 IL: 59. or., 3. jar.
EO: 149. or., 3. jar.

5.1. Ea zatiki jakin baten zatiki laburtezina kalkulatzen duen. 44-45 IL: 59. or., 6. jar.

5.2. Ea zatiki laburtezin baten bidez zatiak oso garbi bereizten ez 
diren irudi baten zati itzaleztatua adierazten duen.

58 EO: 149. or., 10. jar.

5.3. Ea jarduera guztietan zatiki laburtezinak kalkulatzen dituen. 48-49 EO: 149. or., 1. eta 8. jar.

6.1. Ea bereizten eta erabiltzen dituen zatiki propioak eta inpropioak. 46-47 IL: 59. or., 9. jar.

6.2 Ea zatiki inpropioak zenbaki misto gisa ematen dituen, eta alderantziz. 46-47 IL: 59. or., 4. eta 5. jar.

6.3. Ea zatiki inpropioak grafikoki adierazten dituen. 46-47 EO: 149. or., 3. jar.

7.1. Ea bi zatiki edo gehiago izendatzaile komunaz adierazten dituen. 46-47 IL: 59. or., 6. jar.

8.1. Ea zatikiak konparatzen eta ordenatzen dituen. 46-47 IL: 59. or., 7. jar.
EO: 149. or., 5. jar.

8.2. Ea zatikiak zenbakien zuzenean ordenatzen dituen. 52-53 EO: 149. or., 2. eta 5. jar.

9.1. Ea zatikien batuketak eta kenketak egiten dituen. 48-49 IL: 59. or., 6. jar.

10.1. Ea bi zatiki biderkatzen dituen. 50-51 IL: 59. or., 6. jar.

11.1. Ea zenbaki osoak eta zatikiak biderkatzen dituen. 50-51 IL: 59. or., 6. jar.

11.2. Ea zenbaki oso baten zatikia kalkulatzen duen. 50-51 IL: 59. or., 6. jar.

11.3. Ea zenbaki osoen eta zatikien arteko eragiketak grafikoki 
adierazten dituen. 

50-51 EO: 149. or., 8. jar.

OHARRA: IL: Ikaslearen liburua

      EO: Ebaluazio osagarria (Proposamen didaktikoan)
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3. unitatea Zatikiak eta eragiketak

LEXIKOA 

METODOLOGIA ETA IKASTEKO ZAILTASUNAK

Unitate honetako edukiek aurreko ikasturteetan landutako 
edukiak zabaltzen dituzte, eta, hortaz, komeni da kontzeptuak 
berrikustea eta ikasleek zenbateraino dakiten egiaztatzea. Alde 
horretatik, komeni da edukiak eskuekin lan egiteko jardueren 
bidez lantzea.

Zatikien konparazioa landuko da, eta, bereziki, izendatzaile 
desberdineko zatikietan jarriko da arreta, konparazio horrek 
zailtasunak izaten baititu ikasleentzat. Beharrezkoa bada, adibide 
grafikoak erabiliko dira.

Izendatzaile desberdineko zatikien batuketak eta kenketak 
egiteko, garrantzitsua da izendatzaile komunaren bilaketa arretaz 
lantzea. Bi metodo landuko dira, eta egoeraren arabera egokiena 
iruditzen zaiena erabiltzeko aholkatuko zaie ikasleei.

Ikasleei gogoraraziko zaie komeni dela eragiketen emaitza zatiki 
laburtezin baten bidez ematea, gero egin beharreko kalkuluak 
errazago egiteko.

ANIZTASUNARI ARRETA

Finkatzeko

 Landu zatiki baliokideen kalkulua (anplifikazioa eta sinplifikazioa) 
eta aplikatu eguneroko bizitzako egoeretan.

 Trebatu ikasleak izendatzaile komuna bilatzen eta erabili 
ikasitakoa zatikiak konparatzeko.

 Egin eragiketak zatikiekin; bereziki, izendatzaile desberdineko 
zatikien batuketak eta kenketak. 

Sakontzeko

 Ebatzi eguneroko bizitzako egoerekin lotutako problemak, 
zatikiekin eragiketak eginez, eta asmatu antzeko problemen 
enuntziatuak.

 Landu zenbait motatako zenbakien arteko erlazioak eta 
baliokidetasunak.

 Osatu gairen bat falta duten zatikiak.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Motibazio orrialdea irakurtzen dutenean, aurora borealaren eta 
beste fenomeno natural batzuen berri izango dute ikasleek; hau 
da, Natura Zientzien arloarekin zerikusia duten edukiak landuko 
dituzte.

Unitate hau Euskara eta Literatura arloarekin ere lotuta dago, 
ikasleek arretaz irakurri behar baitituzte problemen enuntziatuak 
eta idatzizko erantzunak landu behar baitituzte.

Bestalde, zatiki kontzeptua Musika arloan ere lantzen da, musika 
konposizioen konpasak lantzen direnean.

Azkenik, zenbait talde kirolen esparruan, zatikiak erabiltzen dira 
zatiak markatzeko, eta, hortaz, Gorputz Hezkuntza arloarekin ere 
lotuta dago unitate hau.

BALIOAK ETA JARRERAK

Sormena. Unitate honetako irakurgaian oinarrituz, kontuan 
hartzea istorio fantastikoak sortzen direla fenomeno errealei 
buruz; batzuetan, azaltzen zailak diren fenomenoak azaltzen 
ahalegintzeko.

Ilusioa. Testuari buruzko galderei erantzundakoan, ikasleek 
maitasunez gogoratzen dituzten haurtzaroko pasarteei buruz hitz 
egitea ikaskideekin.

IKTak ERABILTZEA 

Erabili Paint-autoformas tutoriala, askotariko eraikuntza grafikoak 
sortzeko eta, haien bidez, zatikiak adierazteko eta zatikiekin 
eragiketak egiteko.

GURASOEN ESKU-HARTZEA

Eginarazi seme-alabei eragiketak eta kalkuluak pizza atalekin, 
gazta atalekin eta ataletan zatitzen diren beste elikagai batzuekin, 
unitate honetako edukiak finkatzen laguntzeko.

Era berean, aipatu eguneroko bizitzako zer egoeratan erabiltzen 
diren zatikiak adierazpide gisa eta aztertu esanahia. 

Eragiketak: zatiki baliokideak, sinplifikazioa, anplifikazioa, zatiki 
laburtezina, zatikien konparazioa, multiplo komunetan txikienaren 
metodoa, biderketa gurutzatuen metodoa, zatiki propioa, zatiki 
inpropioa, zenbaki mistoa, izendatzaile desberdineko zatikien 

batuketa, izendatzaile desberdineko zatikien kenketa, zatikien 
biderketa, zatikien zatiketa, zenbaki baten zatikia, zenbait 
motatako zenbakien ordenaketa.

Proposamen didaktikoa

BaliabideakBaliabideak

SuperPixepoliseko materialak

1. lan-koadernoa, 22.-27. eta 38. or.

SPX digitala

– Jarduera elkarreragileak.

 – Ebaluazio sortzailea.

 – Dokumentu didaktikoak.

Horma irudia, 1. Zenbakiak eta haien adierazpena.

Zatikien jokoa.

Beste material batzuk

Kalkulu koadernoak, 15. koadernoa.

Web baliabideak

Zatiki baliokideak lantzeko
baliabidea:

http://link.edelvives.es/qgjdf

Zatikien konparazioa finkatzeko
jardueren eta jokoen orriak:

http://link.edelvives.es/tajtw

Zatikiak lantzeko eragiketak:

http://link.edelvives.es/xzeus

 Irakurrarazi ikasleei motibazio orrialdeko testua arretaz eta 
galdetu testuaren zer alderdik pizten dieten jakin-mina edo 
interesa. Testuan oinarrituz, animatu ikasleak aurora boreala bera 
edo beren jakin-mina pizten duen beste fenomeno naturalen bat 
ikertzera (sumendiak, tsunamiak, etab.). Iradoki ikasleei 
informazioa askotariko iturrietan bilatzeko eta biltzen duten 
informazioa ikaskideei ezagutarazteko. Gero, eskatu ahozko 
aurkezpen bat egiteko eta, aurkezpenaren ondoren, eman 
ikaskideei galderak egiteko aukera. Azkenik, aholkatu ikasleei 
beren testuak ikaskideen artean banatzeko, gehiago ikaste 
aldera.

 Era berean, irakurzaletasuna sustatzeko, erabili Problemarik 
gabe! ataleko edukia. Izan ere, atal horretan, informazioa 
eskema baten bidez antolatzeko abilezia landuko dute ikasleek, 
problema bat ebazten laguntzeko. Horretarako, problemen 
enuntziatuak arretaz irakurri beharko dituzte, eta problemak 
ebazteko beharrezkoak diren datuak aukeratu beharko dituzte.

Gomendatutako irakurgaia. Los trucos de las fracciones (Anna 
Cerasoli, Maeva argitaletxea). Urtebetetze-tarta bat, poltsa 
bateko litxarreriak edo txokolate tableta bat banatzea oso erraza 
da, eta, zati berdinetan banatzen badugu, zatiki esaten diogu zati 
bakoitzari. Bada, eguneroko bizitzan hain baliagarria den hori 
azaltzen du El truco de las fracciones liburuak: irakasleak ematen 
dizkion irakaspenen bidez, protagonista, Lehen Hezkuntzako 4. 
mailako mutiko bat, zatikiak lantzen hasiko da, eta eguneroko 
bizitzako egoera praktikoetako gauzak kalkulatzen ikasiko du.

Eskolaz kanpoko jarduera. liburutegi birtual bateko 
katalogoan kontsulta egitea

 Hitz egin ikasleekin liburutegi birtual batek ematen dituen aukerei 
buruz eta liburutegi birtualetako funtsak berehala eta nonahi 
eskuratzeko aukerari buruz. Eskatu ikasleei irakurtzeko gogoa 
duten liburu bat aukeratzeko eta bilatu sarean haren bertsio 
digitala eskaintzen duen liburutegiren bat. Gero, nahi izanez gero, 
egin beste bilaketa batzuk; adibidez, bilatu matematikari buruzko 
funtsak eta aurreko atalean aipatutako autorearen lanak. 

Irakurzaletasuna sustatzeaIrakurzaletasuna sustatzea

Programazioak taulatan jaso dira, eta elkarrekin 

lotuta adierazten dituzte unitate bakoitzean landutako edukiak, 

ebaluazio adierazleak, ikaskuntzaren estandar ebaluagarriak, 

gako gaitasunak eta askotariko adimenak.
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Zatiki b

Zatiki p

Zatikiak

Zatikien

Zatikien

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

44 Launaka  Aukeratu ikasgelako lau eremu eta kalkulatu zer zatiki egiten duten. 

45 Launaka  Irakasleak lau zatiki edo gehiago idatziko ditu arbelean. Zatiki batzuk baliokideak  
izango dira.
Elkarrekin, asmatu irakasleak idatzitako zatikietan zein diren baliokideak eta azaldu 
ikaskideei nola asmatu duzuen erantzuna.

46-47 Launaka  Irakasleak zatiki bat idatziko du arbelean. 
Jarraitu argibide hauei:

Taldeko kide batek folio batean kopiatuko du irakasleak idatzitako zatikia, izendatzaile 
bereko zatiki handiago bat idatziko du, eta taldekide bati pasatuko dio folioa.
Taldekideak arbeleko zatikiaren izendatzaile bera duen zatiki bat idatziko du, txikiagoa, eta 
beste taldekide bati pasatuko dio folioa.
Beste taldekideak izendatzaile ezberdina duen zatiki bat idatziko du, arbelekoa baino 
handiagoa, eta azken taldekideari pasatuko dio folioa.
Azken taldekideak izendatzaile desberdina duen zatiki bat idatziko du, arbelekoa baino 
txikiagoa.
Taldeko kide bakoitzak taldekideen zatikiak aztertuko ditu, eta, beharrezkoa bada, zuzendu 
egingo ditu.

48-49 Banaka  Orri laukidun batean, marraztu 10 laukiko oinarria duten bi laukizuzen, bata  
bestearen azpian, lauki bateko zuriunea utzita bien artean. Laukizuzen batean, adierazi 
2
5

 zatikia, eta, bestean, 1
2

 zatikia. Ondoren, grafikoki, kalkulatu batura.

50-51 Binaka  Erantzun galdera honi:
Betetzen al du zatikien biderketak trukatze-legea? Eman bi adibide.

52-53 Launaka  Irakasleak bi zenbaki arrunt, bi zenbaki dezimaldun eta bi zatiki idatziko ditu  
arbelean.
Binaka, folio batean, ordenatu arbeleko zenbakiak eta idatzi zer prozesuri jarraitu diozuen. 
Ondoren, trukatu folioa beste bikotearekin eta zuzendu hark erabakitako ordena. Azkenik, 
elkarrekin, erabaki zein den zenbakiak ordenatzeko modurik egokiena.

54 Launaka  Idatzi eskema baten laguntzaz ebatz daitekeen problema baten enuntziatua.  
Trukatu enuntziatua beste talde batekin eta ebatzi ikaskideek asmatutako problema.

56 Launaka  Irakasleak folio bat banatuko dio laukote bakoitzari, eta, gero, segida bateko lehen  
gaia eta segida osatzeko eredua idatziko ditu.
Taldekide bakoitzak segidako beste gai bat idatziko du, eta eskuineko taldekideari pasatuko 
dio folioa; eta horrela gainerakoak, segidako lehen 16 gaiak idatzi arte.

57 Ikastalde osoan  Jarri biribilean. 
Irakasleak pilota bat botako dio bati, eta 38 × 0,1 egiteko eskatuko dio. 
Erantzun, pasatu pilota ikaskide bati eta eskatu aurreko emaitza biderkatzeko.

58 Binaka  Bilatu Interneten zatikiei buruzko abesti bat eta trukatu aurkitzen duzuen abestia 
beste bikote batzuekin.

59 Launaka  Irakasleak bi zatiki idatziko ditu arbelean, batuta 1 baino gutxiago egiten dutenak 
eta izendatzaile bera dutenak.

Zein da irakasleak arbelean idatzitako bi zatikiei 1 kentzearen emaitza?
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Askotariko adimenen paleta

Edukia: Zenbait motatako zenbakiak ordenatzea

AA Zereginak

Egin dezagun erraza zaila dena

Binaka  Erantzun galdera hauei eta azaldu ikaskideari zergatia:
  Zer zenbaki mota ordenatzea kostatzen zaizu gehien?
  Zer estrategia erabiltzen duzu mota horretako zenbakiak ordenatzeko?

Dena, ordenan

Binaka  Irakasleak zenbait motatako zenbakidun txartelak prestatuko ditu, eta hamar banatuko dizkio bikote 
bakoitzari.
Ordenatu zenbakiak handienetik txikienera, trukatu txartelak beste bikote batekin eta egin jarduera zenbait 
aldiz.

Puntuz puntu

Binaka  Orri laukidun batean, marraztu zenbakizko zuzen bat eta kokatu zenbait motatako hamar zenbaki: 
zenbaki arruntak, zenbaki dezimaldunak eta zatikiak. Trukatu orria beste bikote batekin eta idatzi nola 
irakurtzen diren hark adierazitako zenbakiak. Azkenik, trukatu lehen orria, zuzendu egindako lana eta 
aztertu zer huts egin dituzuen.

Musikarekin hazten gara

Ikastalde osoan  Ikasle batek txirula bat izango du; beste batek, xilofono bat; eta beste batek txalo joko du. 
Irakasleak zenbaki bat idatziko du arbelean, eta, haren eskuineko aldean, < ikurra. Banan-banan, ikasle 
guztiak arbelera aterako dira, eta, keinuz, irakasleak adieraziko du zer ikaslek jo behar duen kasuan- kasuan.
Idatzi arbelekoa baino handiagoa den zenbaki bat: txirula entzuten baduzu, zenbaki dezimaldun bat; 
xilofonoa entzuten baduzu, zatiki bat; eta, txalo bat entzuten baduzu, zenbaki arrunt bat. Ondoren, idatzi < 
ikurra berriro. 

Kontuz! Ez zorabiatu!

Ikastalde osoan  Txarteletan, zenbaki arruntak, zenbaki dezimaldunak eta zatikiak idatziko ditu irakasleak, 
eta, ausaz, txartel bat banatuko dio ikasle bakoitzari.
Erakutsi zer zenbaki egokitu zaizuen eta jarri arbel aurrean, zenbakirik txikienekotik handienekora 
ordenatuta.
Ikaskideek oniritzia emango dute edo hutsik izan den adieraziko dute. Hutsik izan bada, ez dute esango zein: 
arbelera atera diren bost ikasleek zuzendu beharko dute.
Egin jarduera ikasle guztiak arbelera atera arte.

Hobe prest egotea

Banaka  Pentsatu zenbaki jakin bat baino handiagoa den zatiki bat aurkitzeko hiru estrategia: bat zenbakia 
arrunta denerako, beste bat zatiki bat denerako eta beste bat zenbaki dezimalduna denerako.

Zenbaki ezkutua

Binaka  Pentsatu zenbaki bat.
Bikotekideak asmatu egin beharko du, zenbaki jakin bat baino handiagoa edo txikiagoa den galdetuz.
Erantzun baietz edo ezetz, besterik gabe, eta, ikaskideak zenbakia asmatzen duenean, trukatu rolak.

Noeren arka

Binaka  Egin hamar animaliako zerrenda bat, bilatu informazioa bakoitzaren batez besteko bizialdiari buruz 
eta ordenatu animaliak batez besteko bizialdirik laburrenekotik luzeenekora.

3. unitatea Zatikiak eta eragiketak
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LANKIDETZAN IKASTEA

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, 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 44 eta 54

1-2-4 50, 51, 56 eta 58

Orri birakaria, binaka 44 eta 45

Hiru minutuko etena 45, 46, 48, 50 eta 52

Binaka 46, 47, 48, 49, 55, 57 
eta 59

Hitzen jokoa 57

Arkatzak erdira 52 eta 53

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbakia 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
55 eta 59

Zenbaki berdinak elkarrekin 50 eta 51

Lauko kontzeptu mapa 57

Bat guztiongatik 52 eta 53

Hobe elkarrekin 54

Zalantzen zakua 56, 58 eta 59

Galderen katea 54, 56 eta 58

Taula hau erabiliz, ikasle bakoitzak bere burua ebaluatzea gomendatzen da, zehatz dezaten, 
unitate didaktikoa hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten eta, unitatea 
amaitzean, zer-nolako aurrerapenak egin dituzten.

Ikaskuntzaren estandar ebaluagarriak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

Ea badakien zatikia zatien eta osotasunaren arteko erlazioa dela eta ea baliatu egiten duen.

Ea zatikiak irakurtzen, idazten eta interpretatzen dituen zenbakizko testuetan.

Ea zatikiak grafikoki eta zenbakizko zuzenean adierazten dituen.

Ea zatiki baliokideak eta zatiki laburtezina kalkulatzen dituen.

Ea irudi baten zati itzaleztatua zatiki laburtezin baten bidez adierazten duen.

Ea zatiki propioak eta zatiki inpropioak bereizten, erabiltzen eta adierazten dituen.

Ea zatiki inpropioak zenbaki misto gisa adierazten dituen eta alderantziz.

Ea zatikiak konparatu eta zenbakizko zuzenean ordenatzen dituen.

Ea zatikien batuketak eta kenketak egiten dituen.

Ea bi zatiki biderkatzen dituen, ea zenbaki osoak eta zatikiak biderkatzen dituen, ea bi zatiki zatitzen 
dituen eta ea zenbaki oso baten zatikia kalkulatzen duen.

Ea zenbaki osoen eta zatikien arteko eragiketak grafikoki adierazten dituen.

Ea zenbaki dezimaldunak konparatu eta zenbakizko zuzenean ordenatzen dituen eta ea, zatikien eta 
zenbaki dezimaldunen arteko erlazioa aplikatuz, zatikiak konparatzen dituen.

Ea zatiki baten adierazpen dezimalduna idazten duen.

Ea zenbait motatako zenbakiak ordenatzen dituen.

Ea, eskema baten laguntzaz, problema bat ebazten duen.

Ea problemak ebazteko arrazoibideak eta kalkulu estrategiak erabiltzen eta hutsak aztertzen dituen. 

Ea zenbakiak bider 0,1 eta 0,01 buruz egiteko estrategiak erabiltzen eta prestatzen dituen.

Proposamen didaktikoa 133

ESKUEKIN LAN EGITEKO MATERIALAREN AURKEZPENA

 Helburuak

 Ikasleak marrazteko tresnak erabiltzen ohitzea

 Iradokizun metodologikoak

Aurkeztu eskuekin lan egiteko materiala ikasleei eta galdetu ea badakiten marrazteko tresna 
bakoitzaren izena. 

Proposatu ikasleei marrazteko tresnak zatikiak grafikoki adierazteko erabiltzeko (laukiak, 
laukizuzenak eta zirkuluak egiteko) eta jarri adibide batzuk arbelean. 

Ikasleak marrazteko tresnak erabiltzen ohitutakoan, eskatu ikasgelan trebatzeko eta, 
horretarako, beren tangrama eraikitzeko. Aurrez, proposatu ondoko bideoa ikusteko eta, 
bideoa ikusitakoan, eskuaira eta kartaboia erabiliz, tangramaren oinarriarena egingo duen lauki 
handia eraikitzeko: 

http://link.edelvives.es/yyybi

Azkenik, iradoki ikasleei honako webgune honetan sartzeko, beren tangrama eraikitzen 
amaitzeko:

http://link.edelvives.es/xmdmz

 Jarduerak

1.  Marrazteko tresnak erabiliz, egin lauki bat, laukizuzen bat eta 
zirkulu bat eta, koadernoan, azaldu zer prozesuri jarraitu 
diozun irudi bakoitza adierazteko. 

  Konparatu zure prozesua eta ikaskide batena eta, elkarrekin, 
erabaki zein den estrategiarik egokiena.

2.  Bilatu Interneten marrazteko tresnak erabiliz pentagono 
erregular bat egiteko informazioa eta, pausoz pauso, azaldu 
prozesua ikaskide bati.

3.  Adierazi honako zatiki hauek grafikoki, marrazteko tresnak 
erabiliz: 

3
6

    7
9

    5
5

    8
4

    5
4

4.  Marrazteko tresnak erabiliz, egin koadernoan tamaina 
desberdineko bi tangram. Zer zatiki egiten du triangelu 
handiak tangram handian? Eta zer zatiki egiten du tangram 
txikian?

Eskuekin lan egiteko tailerra

Unitate bakoitzaren 
programazioa,  

lankidetza ikaskuntza  
oinarritzat hartuta.

Askotariko 
adimenak 
garatzeko 
jarduera 

iradokizunak, 
ikaslearen 

liburuko orrialde 
bikoitzeko.

Askotariko 
adimenen 
paleta bat  

unitateko

Hezkuntza berrikuntza 

sustatzeko iradokizunak

Eta gainera:  
PBL proiektuak 

(Problem based learning)  
eta Eskuekin lan 

egiteko, Ikertzeko, 
IKTak erabiltzeko eta 

edukiak sakontzeko 
tailerrak.



18  Proposamen didaktikoa 

136 Proposamen didaktikoa

Matematika 6

3. UNITATEA
Zatikiak konparatzea

Ordenatu multzo bakoitzeko zatikiak txikienetik handienera.

8 eta 12
7 7

12 eta 7
13 13

15 eta 15
25 4

1 , 5 eta 31
4 6 12

3 , 1 eta 13
7 28 14

5 , 7 eta 21
8 6 16

1

Biderketa gurutzatuaren 
metodoa

Zatiki bakoitzaren gaiak bestearen 
izendatzaileaz biderkatuko ditut.

3 6 1 4
4 8 2 8

GGGGogoratuGogoratuGogoratuGogoratu

hana Taula honetan, Lehen Hezkuntzako 6. mailako bi ikaslek gymkh
batean zenbat galdera zuzen erantzun dituzten adierazten da. 
Bietako zeinek erantzun ditu ongi gehiago?

Matematika Hizkuntza Natura Zientziak

Sare guztizkoaren
4 guztizkoaren 1

guztizkoaren
2

7 3 3

Marta guztizkoaren
3

guztizkoaren
1

guztizkoaren
1

7 2 2

Izendatzaile bereko zatikiak konparatzeko, 
zenbakitzaileak konparatzen ditut.

4 eta 3 4 > 3 ⇒ 4 > 3
7 7 7 7

Sarek Matematikako galdera gehiago erantzun ditu ongi.

Zenbakitzaile bereko zatikiak konparatzeko, 
izendatzaileak konparatzen ditut.

1 eta 1 2 < 3 ⇒ 1 > 1
3 2 2 3

Martak Hizkuntzako galdera gehiago erantzun ditu ongi.

Izendatzaile desberdineko bi zatiki konparatzeko, multiplo 
komunetan txikienaren metodoa erabil dezaket.

3ren multiploak  0, 3, 6, 9…
m.k.t. (2, 3) = 6

2ren multiploak  0, 2, 4, 6, 8…

Izendatzailea 6 duten zatikiak jarriko ditut eta horietako bakoitzaren
zenbakitzailea kalkulatuko dut.

2 6 : 3 = 2
2 × 2 = 4

4
3 6

1 6 : 2 = 3
3 × 1 = 3

3
2 6

3 < 4  denez, 1 < 2 .
6 6 2 3

Sarek Natura Zientzietako galdera gehiago erantzun ditu ongi.

× 2 × 4

46

JARDUERAK

 Finkatzeko

Konparatu zatiki hauek, <, = eta > ikurrak erabiliz:

2
3

3
5

    2
5

3
7

    5
7

6
8

    4
3

5
4

Idatzi zatiki inpropio hauek zenbaki misto gisa:

12
5

    21
4

    16
9

    13
3

 Sakontzeko

Ebatzi problema hau grafikoki:

 Test erako azterketa batean, Iñakik galderen 3
6

i erantzun zien zuzen, 

eta Markelek, berriz, 5
8

i. Nork aterako du notarik hoberena 

azterketan?

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

zenbakitzaile bera dutenean eta izendatzaile bera 
dutenean. Osatu azalpena grafikoki. 

zenbakiren multiplo komunetan txikiena eta 
gogorarazi, izendatzaile desberdineko zatikiak 
konparatzeko, komeni dela izendatzaile komunera 
ekartzea. 

baliokideak kalkulatzeko bi metodoak eta aipatu 
bakoitzaren abantailak eta desabantailak.

zatiki inpropioak eta lotu unitate honetako 
edukiarekin. Ondoren, trebatu ikasleak zenbaki 
mistoetatik abiatuz zatiki inpropioak adierazten, 
eta alderantziz.

beherako zenbakitzailea eta izendatzailea dituen 
zatiki bat idazteko. Ondoren, proposatu ikasleei 
bakoitzak idatzi duen zatikiaren arabera 
ordenatzeko. 

EDUKIAK

Zatikiak irakurtzea eta idaztea.

Zatiki propioak eta inpropioak. Zenbaki mistoa.

Zatikiak ordenatzea.

ankidetzan ikastea
Zatikiak konparatzeari buruzko azalpenaren ondoren, 
erabili HIRU MINUTUKO ETENA  egitura, sortzen diren 
zalantzak argitzeko. Egin jarduerak BINAKA  egitura 
erabiliz. Azkenik, zuzenketa lana egiteko, erabili 

ZENBAKIA  egitura. 

Adimen zinestesiko-korporala
Orrialde hauetako 4. jarduera egin baino lehen, azaldu 
ikasleei nola erabili behar duten zatikien jokoa eta jarri 
adibideak arbelean, zatikien konparazioa azaltzeko. 
Horretarako, landu eguneroko bizitzan ikus daitezkeen 
askotariko egoeren adibideak.

HEZKUNTZA BERRIKUNTZA

8
7

< 12
7

1
4

< 5
6

< 31
12

1
28

< 3
7

< 13
14

5
8

< 7
6

< 21
16

7
13

< 12
13

15
25

< 15
4

Matematika 6

3. UNITATEA
Adierazi grafikoki honako zatiki hauek koadernoan, 
eta adierazi propioak edo inpropioak diren.

2

Kalkulatu buruz.

10 2

20 2

60 2

80 2

30 2

90 2

40 2

50 2

Hartu papera eta arkatza, eta kalkulatu.

34.802 : 471

1.083.407 : 999

250.174 : 208

5.001.325 : 620

912.005 : 142

3.842.901 : 515

7

8

Kalkuluak eginKalkuluak eginKalkuluak egin

Zirku batek honela banatuta dauka 
aforoa.

Guztizkoaren zer zati da eserleku mota 
bakoitza? Ordenatu txikienetik handienera.

6

5
6

8
10

9
5

9
6

10
7

Ordenatu zatikiak handienetik txikienera.

4
5

3
4

8
4

4
3

9
5

7
9

Zein zatiki dira inpropioak?

Erreparatu adibideari, eta erabili zatikien jokoa, 
honako zatiki hauek alderatzeko.

2 eta 2
5 6

3 eta 4
8 8

6 eta 6
10 12

3

4  Gutxituak 

Orokorra

Vip eremua

Adierazi grafikoki honako zatiki inpropio hauek, eta 
adierazi zenbaki misto gisa.

5

5
3
7
6

8
5
9
4

9
8
11
8

6
2
13
10

11
4
7
5

30 2 =  30 ×  30 =  900

GogoGogoratuGogoratuGogoratuGogoratuGogoratu

 Zatiki propioek zenbakitzailea izendatzailea baino 
txikiagoa dute.

6 < 1
7

 Zatiki inpropioek zenbakitzailea izendatzailea baino 
handiagoa dute.

9 > 1
8

9 = 5 + 4 = 1 + 4
1

4
5 5 5 5 5

1 4
5

adierazpena  zenbaki mistoa da eta bat eta lau 

bosten irakurtzen da. n

GogoratuGogoratu GogoratuGogoratu

3 < 3
8 6

1
8

1
6

1
6

1
6

1
8

1
8
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ERANTZUNAK

2  Erantzun irekia: 
5
6

 zatiki propioa 8
10

 zatiki propioa

9
5

 zatiki inpropioa 9
6

 zatiki inpropioa

10
7

 zatiki inpropioa 

3 8
4

> 9
5

 > 4
3

 > 4
5

 > 7
9

 > 3
4

 Zatiki inpropioak: 8
4

, 4
3

 eta 9
5

.

4   2
5

 > 2
6

    3
8

 < 4
8

    6
10

 > 6
12

5  Erantzun irekia:
5
3

 1 2
3

8
5

 1 3
5

9
8

 1 1
8

6
2

 3 11
4

 2 3
4

7
6

 1 1
6

9
4

 2 1
4

11
8

 1 3
8

13
10

 1 3
 10

7
5

 1 2
5

6  Gutxituak 20
60

 Orokorra 36
60

 VIP eremua 4
60

3
5

> 1
3

 > 1
15

7 100 3.600 900 1.600

 400 6.400 8.100 2.500

8  Zatidura: 73; hondarra: 419  Zatidura: 8.066; hondarra: 40

 Zatidura: 1.084; hondarra: 491  Zatidura: 6.422; hondarra: 81

 Zatidura: 1.202; hondarra: 158  Zatidura: 7.461; hondarra: 486

1. LAN KOADERNOA, 20. eta 21. or.

TROKELAK, Zatikien jokoa.

GAKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

Ea, zatikiak konparatzeko, grafikoki adierazi eta margotu egiten 
dituen, kontuz, txukun eta polit.

Adierazi zatiki hauek marrazkiak edo eskuekin lan egiteko 
materiala erabiliz eta ordenatu handienetik txikienera: 

1
3

    5
6

    3
5

    9
2

    2
8

Ea zatikiak konparatzen dituen ingurune hurbileko problemak  
ebazteko eta ea azaldu egiten duen nola ebatzi dituen.

Ebatzi problema hau eta azaldu ebazpen prozesua, pausoz 
pauso: 

 Lanegun arrunt batean, Andreak 8 ordu lan egiten du. Aste 
honetan, astelehena, asteartea, asteazkena eta ostegun erdia lan 
egin du Andreak. Zenbat ordu lan egin du guztira? 

BALIABIDEAK

Zatikien konparazioa finkatzeko jardueren eta 
jokoen orriak:
http://link
http://link

ROIEKTUKO MATERIALAK

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

k.edelvives.es/xxgew
k.edelvives.es/mbbvf
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Eta gainera: 
jarduera guztien  

erantzunak
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Matematika 6

3. UNITATEA

JARDUERAK

 Finkatzeko

Idatzi berreketa hauek letraz eta kalkulatu emaitza:

 64    122 52    73

k k

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

landutako edukiekin lotutako jarduerak agertzea 
atal honetan.

Kalkulatu buruz.

456  × 300 87.000  × 4.000

Hartu papera eta arkatza, eta kalkulatu.

13.817.060 : 235 16.764.524  × 658

14

15

Kalkuluak egin

Josuk, Leirek eta Jonek sandwich pakete bat jan 

dute. Leirek guztizkoaren 2
5

 jan badu eta Jonek 

geratzen zenaren 1
3

, zenbat jan du Josuk?

Anerrek eta Kristinak eltzetxoak hautsi, eta 
haietako dirua zenbatu dute. Anerrek 437,36  €
ditu, eta Kristinak, Anerrek baino 68,9  €
gehiago. Zenbat diru du aurreztuta Kristinak? 
Zenbat dute aurreztuta bien artean?

12

13

Osatu, koadernoan, eragiketa hauetan falta diren 
zenbakiak.

 √√ .....√  = 12

 √√ .....√ = 9

 √√.....√  = 15

 √√.....√  = 10

Adierazi zenbaki dezimaldun hauek zatiki gisa.

3,67

9,473

26,4

2.410,7

483,216

0,54

Jarri bertikalean, eta kalkulatu.

298,47 + 54,6 + 4,867

567,53 – 39,896

6.863,458 + 28,98 + 0,467

87.934,205 – 9.589,473

9

10

11

Kalkulatu honako eragiketa konbinatu hauen 
emaitza.

(24 + 8) × 8 – 14

382 – 5 × 13 + 35 : 7

2.400 : 6 + 398 × 6 – 968 

Kalkulatu iritzira irudi hauetako zer zati dagoen 
arrosaz margotuta, eta kalkulatu zatiki laburtezina.

Idatzi honako zenbaki hauetako bakoitzaren lehen 
5 multiploak.

2 7 9 5 13

Adierazi honako zenbaki misto hauek zatiki inpropio 
gisa.

1 3
5

6 5
6

3 12
13

9 2
7

Kalkulatu honako zenbaki pare hauen zatitzaile 
komunak. Adierazi zein den, kasu bakoitzean, 
zatitzaile komunetan handiena.

7 eta 21 24 eta 48 50 eta 70

Ordenatu handienetik txikienera zenbaki hauek.

Idatzi letraz honako berreketa hauek, eta kalkulatu. 

63 54 92 123

Idatzi honako biderketa hauek berreketa gisa, eta 
kalkulatu emaitza.

10 × 10 × 10   10 × 10 

10 × 10 × 10 × 10   10 × 10 × 10 × 10 × 10

1

2

3

4

5

6

7

8

GOGOAN AL DUZU?G ZU?

58

1. LAN KOADERNOA, 0-3. unitateak

ROIEKTUKO MATERIALAK

Lankidetzan ikastea

Gogoan al duzu? Egin jarduera guztiak 1-2-4
egitura erabiliz. Zuzenketa lana egiteko, erabili 

GALDEREN KATEA  egitura. Azkenik, argitu sortzen 
diren zalantza guztiak, ZALANTZEN ZAKUA
egituraren bidez.

A
e

z
b

T
b

HEZKUNTZA BERRIKUNTZA

ERANTZUNAK

2 1
3

    2
8

 = 1
4

    3
6

= 1
2

3  2 0, 2, 4, 6 eta 8 7 0, 7, 14, 21 eta 28

 9  0, 9, 18, 27 eta 36 5  0, 5, 10, 15 eta 20

 13  0, 13, 26, 39 eta 52    

5  7 eta 21  1 eta 7; z.k.h. (7 eta 21) = 7

 24 eta 48  1, 2, 3, 6, 8, 12 eta 24; z.k.h. (24 eta 48) = 24

 50 eta 70  1, 2, 5 eta 10; z.k.h. (50 eta 70) = 10

7  63 = 216  sei ber hiru

 54 = 625  bost ber lau

 92 = 81  bederatzi ber bi

 123 = 1.728  hamabi ber hiru

13  Kristinak 506,26 € ditu. Bien artean, 943,62 € dituzte.

242

322

1.820

8
5

41
6

51
13

65
7

144

8181

225√√
100100

9.473
1.000

24.107
10

483.21621116611666166
1.00000000000000000000000000000000000

54
100

367
100

264
10

 357,9374,867
527,634

 6.892,9058 + 0,467

 78 .344,73289,473

Josuk 
2
5ee

 jan du.

 136.800 348.000.000

 58.796 58.796 11.031.056.79211.031.056.792

5 > 5

rrrr22
> 7

aa33
= 2,33

103 = 1.000 102 = 100

104 = 10.000 105 = 100. 000
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Matematika 6

3. UNITATEA

 SPX DIGITALA, Ebaluazio sortzailea.

PROIEKTUKO MATERIALAK

Berrikusi egin berri dituzun jarduerak, eta adierazi 
koadernoan zer akats egin dituzun, zer egin 
dezakezun akatsak zuzentzeko eta zure laneko zer 
beste alderdi hobetu dezakezun. 

Idatzi honako zatiki hauek. 

Bi hamahiruren

Hiru bosten 

Hamaika bederatziren 

Laurogeita hamar lauren 

Zer zatiki adierazten du honako irudi hauetan 
margotuta dagoen zatiak?

Idatzi letraz.

Kopiatu koadernoan eragiketak, eta osatu falta 
diren zenbakiekin.

2 = .....
5 20

3 = 18
6 .....

15 = 5
21 .....

Adierazi honako zatiki inpropio hauek zenbaki misto 
gisa.

12
5

4
3

9
7

14
9

13
11

Adierazi honako zenbaki misto hauek zatiki inpropio
gisa.

2 3
4

1 5
6

4 3
7

9 1
5

Kalkulatu honako eragiketa hauek, eta adierazi 
emaitza zatiki laburtezin gisa.

8 + 24
9 9

16 – 9
5 5

7 × 540
8

8 × 25
25 4

8 : 9
6 8

9 : 6
5

11

2

3

4

5

6

Ordenatu zenbakiak handienetik txikienera.

 0,45 2
3

 1 4 15
4

28
5

 4,2

Enara 333 orrialdeko liburu bat irakurtzen ari da.
2
3

 irakurri baditu, zenbat falta zaio liburua amaitzeko?

111 orrialde falta zaizkio. 

222 orrialde falta zaizkio. 

Adierazi zuzenak ala okerrak diren esaldi hauek. 

Zatikietan, zenbakitzaileak adierazten du unitatetik 
zenbat zati hartzen diren. 

Zatiki inpropioek zenbakitzailea izendatzailea baino 
handiagoa dute.

Zatiki bat sinplifikatzen denean, beti zatiki 
laburtezina lortzen da.

Kalkulatu buruz honako eragiketa hauek.

60  × 0,1

45  × 0,1

123  × 0,1

85 0 01

521 0 01

,

7

8

9

10

Gogoratu: egin ariketak orri solte 

batean edo koadernoan. AADI, GALDERAK!AADI

A B

C D

59

EBALUAZIO OSAGARRIA

1 Idatzi bost kirolen izenak eta ikertu zein den ikaskideek Id
gogokoen dutena. Idatzi emaitzak zatiki laburtezin gisa eta 
osatu testu bat.

2 Adierazi aurreko jarduerako datuak zenbakizko zuzenean eta 
ordenatu zatikiak handienetik txikienera.

alkulatu bi zatiki hauen bi zatiki baliokide eta adierazi guztiak 
rafikoki: 6

4
 eta 10

8
.

Ordenatu zenbaki hauek txikienetik handienera, adierazi 
atikiak zenbaki dezimaldun gisa eta adierazi grafikoki:

,5    1    5
8

    2
5

Ordenatu zenbaki hauek handienetik txikienera, adierazi 
enbaki oso eta dezimaldunak zatiki gisa eta adierazi grafikoki:
6
5

    3,4  

6 Logela papereztatzeko, Koldobikek paper berdezko 0,9 m-ko 
8 biribilki behar ditu, paper laranjazko 1,6 m-ko 4 eta paper 
urdinezko metroaren bi bosteneko 7. Zer koloretako papera 
behar du gehien? Ebatzi problema eskema baten laguntzaz.

7 Azaldu aurreko galderari erantzuteko prozesua pausoz pauso 
eta aztertu ea estrategia egokia izan den. 

8 Estebanek litroaren zortzi hamabiren ur aurrezten du egunero. 
Zenbat aurrezten du astean? Adierazi emaitza zatiki laburtezin 
gisa eta adierazi grafikoki.

9 Prestatu estrategia bat 110 × 12 buruz egiteko.

10 Kalkulatu zer zatiki adierazten duen koloretako zatiak:

 

ERANTZUNAK

1  Erantzun irekia

2  Erantzun irekia

3  Erantzun irekia

4 2
5

 < 0,5 < 5
8

 < 1

5  4,2 > 3,4 > 16
5

 > 3

6  Paper berdea. Erantzun 
irekia

7  Erantzun irekia

8  Litroaren 14
3

 Erantzun irekia 

9  1.320    1.095
Erantzun irekia

10 1
2

 eta 4
5

ERANTZUNAK 

2  A 4
7

 lau zazpiren           B 5
6

 bost seiren

 C 2
8

 bi zortziren            D 9
12

 bederatzi hamabiren

7 28
5

 > 4,2 > 4 > 15
4

 > 1 > 2
3

 > 0,458

2
133

5 11
9 90

4

36 7

2 
2
5

 1 4
3

1
3

  1 9
7

2
7

  1 14
9

5
9

  1 13
11

2
11

11
4

11
6

   
7

31
7

  
46
5

32
9

200
100

 = 
2
1

7
5

64
54

 = 
32
27

3.780
8

 = 
945

2
  

9
30

 = 
3
10

Zuzena

Zuzena

Okerra

6 0,8585  × 0,01

4,5 5,21521  × 0,01

12,3 6,7670  × 0,01

Erantzun irekia

Ikaslearen liburuko ebaluazioa osatze aldera, 

proposamen didaktikoan jasotako ebaluazio osagarria erabil daiteke, 

zenbait estandar zorroztasun handiagoz ebaluatzeko.

 3    4,2 

Ebaluazio  

osagarriko jardueren 

erantzunak

Proposamen didaktikoa

 Sakontzeko

Osatu zenbaki hauek zati 9 egin ahal izateko moduan: 

 7 2  4 1    3 2 5 4 

GAKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

Ea zenbaki dezimaldunak eta zatikiak ordenatzeaz ikasitakoa 
aplikatzen duen eta ea zifrak zenbakizko zuzenean adierazten dituen.

Marraztu zenbakizko zuzen bat eta kokatu eguneroko bizitzako 

egoerak adierazten dituzten zifrak: kiloaren 1
2

 okela, bidearen 1
4egin izana…

g

Adi, galderak! Egin jarduera guztiak BINAKA
egitura erabiliz. Zuzenketa lana egiteko, erabili

ZENBAKIA  egitura. Azkenik, argitu sortzen diren
zalantza guztiak, ZALANTZEN ZAKUA  egituraren
bidez.

Metakognizioa 
Trukatu koadernoa ikaskideekin, emaitza guztiak 
bateratzeko.

or

3 K
gr

4 O
za

 0,

5 O
ze
16
5
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SPX digitala

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

IKASLEA

W



Hasiera 
pantaila

1. Liburu digitalerako 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

Begiratu etxean ea baden haizemailerik, 
eta kalkulatu ziriek eratzen dituzten 
angeluen zabalerak. Ba al du irakurgaian 
aipatutako zirien kopuru bera etxean 
aurkitutako haizemaileren batek?

4

Zergatik nahi zituen 
Marianak zirien kopuru 
desberdinetako
haizemaileak?

1

Zergatik banatu zuen Eugenio 
Prostek 11 ziriko haizemailea 
15º-ko angelutan?

Zergatik ezkutatzen zuen ilobak
zaletasun hura? Zer egingo zenuke,
haren lekuan egongo bazina?

2

3

Haizemaile bilduma
Eugenio Prost, haizemailegile trebeen artean trebeena, apur bat atsekabetuta 
dabil gaur. Izan ere, Floridablancako kondeak beste haizemaile bat egiteko eskatu 
dio iloba Marianarentzat. Azkena 17 zirikoa izan zen; haren aurrekoa, 11koa; 
oraingoak, aldiz, 16 ziri izan ditzan nahi du, bi ertzetakoak zenbatu gabe.
Ez zitzaion zaila egiten haizemaileak diseinatzea, ez zen hori kontua.
Azken batean, bera zen hiriko haizemailegilerik onena, eta nahikoa zuen
kalkulu sinple bat egitea. Hamaika zirikoa diseinatzeko, haizemailea 15º-ko
angelutan banatu zuen; hamazazpi zirikoa egiteko, aldiz, 10º-ko angelutan.
Jakin bazekien 16 ziriko haizemailea diseinatzea konplexuagoa zela, baina
jada kalkulatu zuen angeluek 10º, 35’ eta 18’’-ko zabalera behar zutela izan.
Beste gauza batek eragiten zion egonezina: neskatoaren apeta ulertezinek.
Kondeak berak ere ez zekien zergatik eskatzen zizkion halako bitxikeriak,
baina iloba kutunenaren kapritxo guztiak asetzen zituen.

Halako batean, Eugenio Prostek entregatu zuen agindutakoa. Mariana oparia
noiz jasoko irrikatzen zegoen, eta osabak haizemailea eman orduko zenbatu 
zituen ziriak, pozaren pozez. Hamasei, bikain! Urduri, kondeari agur esan, eta 
azkar baino lehen atera zituen idazmahaian ezkutatuta zituen luma eta tinta. 
Osatuta zituen 17 bertsoetako bat lehendabiziko oihal tolesean idazten hasi
aurretik, irribarre egin zuen, olerkiak idaztea debekatuta zuela gogoratuz. 
Haizemaile bildumari begiratu zion. Inork ezingo zuen imajinatu ere egin 
haizemaile haiek olerki liburu bat zirela! Berriro egin zuen irribarre. Gero,
letra txukun-txukunarekin, gogoan zituen bertso guztiak idatzi zituen.

Mónica RODRÍGUEZ

7 Zuzenak eta angeluak

112

Aldez aurreko edukiak

Zirkunferentzien elkarrekiko posizioak planoan

Kanpokoak Barrukoak
Ukitzaileak

Ebakitzaileak
Kanpokoak Barrukoak

Ez dute puntu komunik. Puntu komun bat dute.
Bi puntu komun 

dituzte.

Marraztu bi zirkunferentzia —A eta B—, ukitzaileak eta barrukoak. Gero egin
C zirkunferentzia bat, kanpokoa A zirkunferentziarekiko. Zer posizio dute B eta 
C zirkunferentziek? Alderatu zure erantzuna ikaskide baten erantzunarekin.

Angeluen neurri unitateak

 × 60 × 60 × 3.600

gradu minutu segundo gradu minutu segundo

1 60 3.600 1 60 3.600

  : 60 : 60 : 3.600

Angeluen arteko batuketa eta kenketa
65° 16’ 43”

+ 42° 54’ 35”
108° 11’ 18”

94° 13’ 21”
– 70° 40’ 33”

23° 32’ 48”

Egin honako eragiketa hauek, eta azaldu koadernoan zer urrats eman dituzun.

46º, 35’ eta 48’’ + 54º, 41’ eta 35’’ 109º, 26’ eta 15’’ – 42º, 37’ eta 54’’

1

2

113

Triangeluaren altuerak. Ortozentroa

Honako hiru triangelu hauetatik zeinetan ez da marraztu altuera bakar
bat bere ere?

Kopiatu honako esaldi hauek koadernoan, eta adierazi zuzenak ala
okerrak diren. Arrazoitu erantzunak ikaskide bati.

Triangelu baten altuera da erpinetako batetik igarotzen den eta aurkako
aldearekiko edo haren luzapenarekiko zuta den segmentua. 

Triangelu baten hiru altuerek elkar ebakitzen duten puntuari zirkunzentro 
esaten zaio.

Triangelu batek hiru altuera ditu. 

1

2

A B C

Triangelu batean, erpin bakoitzetik abiatzen den eta aurkako aldearekikoTriangelu batean, erpin bakoitzetik abiatzen dTriangelu batean, erpin bakoitzetik abiatzen d
edo haren luzapenarekiko zuta den segmentua da d h l k k dedo haren luzapenarekiko zuta den segmentu altuera.

Ohartu triangelu batek hiru altuera dituela.

Triangelu baten hiru altuerek elkar ebakitzen duten puntuari 
ortozentro esaten zaio.

Altuera

Ortozentroa

120

Begiratu nola marrazten diren triangelu baten altuerak. Gero,
egin triangelu aldekide bat, eta marraztu haren hiru altuerak.

3

Marraztu hiru triangelu: angeluzorrotz bat, angeluzuzen bat eta angelukamuts bat. 
Marraztu altuerak, eta adierazi ortozentroak. Zertaz ohartu zara?

Ikertu nola marrazten diren triangelu baten altuerak, eskuaira eta kartaboia
erabiliz. Egin triangelu isoszele bat; eta marraztu haren hiru altuerak, 
ikertutakoa aplikatuz. 

Non dago ortozentroa, triangeluaren barruan, kanpoan edo erpinetako batean? 
Arrazoitu erantzuna koadernoan. 

4

5

Matematikako irakasleak Mikeli eta Aneri esan die badela oso
triangelu mota ezagun bat, altuerek eta aldeen erdibitzaileek bat 
egiten dutena. Binaka, ikertu zein den triangelu horren izena, eta 
egiaztatu zuzen erantzun duzuela, marrazki baten bidez.

Triangelu horretan, bat al datoz ortozentroa eta zirkunzentroa? 
Eman azalpenak gainerako ikaskideei.

6

Anek altueretako bat marraztu du triangelu hauetan.

Kopiatu koadernoan, eta adierazi gorriz triangelu bakoitzaren oinarria.

7

Logika

1  Jarri konpasaren orratza A erpinean; 
eta marraztu arku bat, aurkako aldea 
bi puntutan ebakiko duena. Egin
gauza bera B eta C erpinetan.

2  Jarri konpasaren orratza 1 eta 2 
puntuetan; eta marraztu bi arku, 
puntu batean ebakitzen direnak.
Egin gauza bera 3 eta 4, 5 eta 6 
puntuetan. 

3  Lotu erpinak lortutako puntuekin,
triangeluaren altuerak marrazteko.

Zabaldu

121



24  Proposamen didaktikoa 

Edukiak, inprimatutako liburuaren 
epigrafeak bezala izendatuta. 

Eduki bat aukeratzean, 
hari dagokion orrialdea bistaratuko da.

Zenbakiak unitateko jarduera 
elkarreragileetara jotzeko estekak dira.  

Edukien orrialdeetatik ere jo daiteke  
jarduera horietara.

2. Berrikusteko 
jarduera 

elkarreragileak

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…

Liburu 

digitalaren  

beste baliabide 

batzuk



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

Ikasleak berak egindako jarduera 
elkarreragileen erregistroa kontsultatu dezake. 

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 PDF 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.



Horrez gain: 

 Programazioak

 3. eta 6. mailetako probak 
eta abar prestatzeko 
jarraibideak.



28  Proposamen didaktikoa 

Hamar urtetik hamabi urtera  
bitarteko haurrak

Garapen psikomotorea

1. Koordinazioa eta muskuluen gaineko kontrola areagotzen di-
tuzte, motrizitate xehea hobetu ahala.

2. Oso aktiboak dira eta ariketa fisiko nekagarriak egiteko premia 
dute. Hala, jolas horietan energia asko erretzen duenez, ongi eta 
asko jan behar dute, batez ere, karbohidrato konplexuak.

3. Jarrera ausarta eta abenturazalea dute, kidekoen onespenaren 
beharra dutelako.

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

Garapen afektiboa eta soziala

1. Izaera zehazteko eta finkatzeko prozesu batean sartzen ari dira 
haurrak eta, horrenbestez, ez da harritzekoa zenbait alditan esa-
neko izatetik menderakaitz izatera pasa tzea.

2. Mugak eta jarraibideak behar-beharrezkoak dituzte, apurka-
apurka, beren buruarengan  segurtasuna eta konfiantza hartzeko.

3. Gizartearen parte izateko behar diren abileziak garatzeko gai 
dira, gero eta autonomia handiagoz, eguneroko bizi tzako zen-
bait egoeratan gurasoen eta irakasleen beharra duten arren.

4. Talde heterogeneoetako kide izan daitezke. Talde horiek garran-
tzitsuak izan daitezke haurren garapenean, errituak eta arauak 
izaten baitituzte, eta partaidetza sentimendua sortzen baitute.

5. Lankidetzan aritzen dira, eta gainerakoei gertatzen  zaizkienak 
eta haien ikuspuntuak ulertzen dituzte.

Hizkuntzaren garapena

1. Ezin hobeki ikasi dituzte fonema guztiak.

2. Idazkera heldua eta orekatua erdietsi dute eta, ondorioz, etapa 
kaligrafikoa gainditu, eta abiadura handiagoz idazten dituzte be-
ren adierazpenak.

3. Sintaxia eta ahoskera hobetzen dituzte eta gero eta esaldi kon-
plexuagoak erabiltzen dituzte.

4. Ondoz ondo emandako bost jarraibideri ere jarrai diezaiekete eta 
ondo ulertzen dituzte irakurritakoak.

Hamar urtetik hamabi urtera bitartean, haurren aldaketa fisiko handiek 
eragin itzela izango dute gainerakoekin harremanak izateko moduan, eta-
pa horretan egiten baitira, benetan, izaki sozial.



Garapen kognitiboa

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

2. Ezagutzak antolatzeko gai dira, inklusio, elkarrekikotasun eta 
i tzulgarritasun erlazio logikoak baliatuz.

3. Gai dira adierazpenak behatu ezin diren datuetan edo norbera-
renak ez diren esperientzietan oinarritzeko.

4. Irudimen bizia eta azkar garatzen den oroimena dituzte eta, ho-
rrenbestez, ikasteko eta datu andana oroitzeko gaitasuna dute.

5. Imitazio grina dela eta, interes handia dute garrantzi handiko per-
tsonengan, gauzen jatorrian, biografietan eta mitoetan. Horrega-
tik, gertakari historiko biografikoak ikasten hasiko dira, batez ere, 
espazioari lotuta, denboraren joanaren ulermen mugatua baitute, 
iraganeko gertakizunak identifikatzeko gai diren arren, ez baitituz-
te ordenatzen sekuentzia eta ordena kronologikoari jarraituz.

6. Urratsez urrats, objektibotasun handiagoz behatzeko gaitasuna 
eta kokatze prozesua garatzen dituzte, eta beren ingurua azter-
tzera bideratzen dute. Hala, errealitate global izatetik aztergai 
izatera pasatzen da inguru hori, eta azterketa baliagarria izango 
zaie naturako eta giza bizitzako fenomenoak ulertzeko.

7. Beren inguruarekin harremana abiarazten dute, eta behar den 
heldutasun maila erdiesten dute, beren burua ingurutik at ikus-
teari uzteko eta gainerakoekin harremanetan dauden eta pen-
tsatzeko gaitasuna duten izaki aktibo gisa aintzat hartzekoa.

Garapen morala

1. Aurrerapen handiak egiten dituzte zentzu moralean, gero eta 
gaitasun handiagoa baitute besteen lekuan jartzeko, beste ikus-
puntu batzuk kontuan hartzeko eta gizarteak ezarritako arauak 
ulertzeko.

2. Ustez helduek autoritate printzipioa baliatuta ezarritako araue-
kiko esanekotasuna gainditu, eta errespetuan eta berdinta-
sunean oinarritutako moral autonomoa erdiesten dute.

3. Absolutismo txikiagoz jokatzen dute, eta berezko zuzentasunean 
sinesten, hots, arau hausteek zigorrak berekin dakartzatela. 
Hala, gizartean ezarritako ordenarekiko adostasun maila kon-
bentzionala erdiesten dute.

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

 Lehen Hezkuntzako aurreko ikas-
turteetan barneratutako zenbakiak ulertzeko modua finkatu 
nahi da, bai eta zazpi zifra baino gehiagoko zenbakiak ikastea 
ere. Oinarrizko eragiketak ikasten jarraitzen da, apurka-apurka 
zailtasun maila handituz.

 Algoritmoen urratsak grafikoki adierazi dira, ikasleek erraz eta 
ordena egokian jarrai ditzaten. Proiektu honek matematikaren 
funtsezko ataltzat du buruzko kalkulua, eguneroko bizitzako 
egoeretan aplikatzen baita. Hori horrela izanik, zenbait ariketa 
proposatu dira, ikasleek buruz kalkulatzeko estrategiak egin eta 
erabil ditzaten. 

 Maila honetan, aurreko ikasturteetan erabilitako neu-
rriak zabalduko dira. Horrez gain, hainbat neurketa egingo dira, 
neur keta tresna eta unitate konbentzional egokiak erabiliz; bai 
eta eguneroko  bizi tzako objektuen neurriak iritzira kalkulatuz 
ere. Horrekin, magnitudeak kuantifikatu beharreko egoerak 
ulertzen lagundu nahi zaie ikasleei, behar bezala interpreta 
 ditzaten. Era berean, ikasleen jakin-mina piztu nahi da, interesa 
izan dezaten neurketak egitean erabilitako unitateak eta proze-
durak ikasteko zein haiek lexiko egokiz adierazteko, ahoz nahiz 
idatziz.

Behin magnitudeak landuta, neurketak egingo dira, grafikoki 
zein askotariko egoera errealetan. Horrez gain, neurtzeko meka-
nismoak zehaztuko dira: unitate egokiena aukeratzea, unitateen 
arteko erlazioak…

 Ikasleak era autonomoan barneratzeko moduan 
 heltzen zaio geometriari, material eta eredu errealak erabiliz. 
 Planoko geometriari dagokionez, angelu motak, poligonoak, 
irudi zirkularrak, gorputz geometrikoak, biratutako edo transla-
datutako irudiak eta irudi simetrikoak landuko dira; bai eta pla-
noen eta mapen oinarrizko adierazpena ere. Helburua da ikas-
leak gai izatea irudi eta gorputz geometrikoen propietateak 
aztertzeko, bai eta haiek deskribatzeko, sailkatzeko eta eraiki-
tzeko 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 aurre-
rabidea kontuan hartuta  sekuentziatu da estrategia horien zail-
tasuna.



 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 lan-
duko 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 amaie-
rako 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 erabilera txer-
tatzen du matematikaren irakasteko eta ikasteko prozesuetan, 
ikasleek barnera ditzaten ikasgelan zein eskolatik kanpo IKTak 
modu eraginkorrean eta arduratsuan erabiltzeko beharko dituz-
ten 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 irakas-
teko eta ikasteko metodologiaren honako printzipio hauek di-
tuela 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 gainerakoek, 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 du.

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 egingo dira (lehen dikta-
tu 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 ho-
rretan 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 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 eran tzunak 
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 heterogeneoenak 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. 

OINARRIZKO TALDEAK

A B

C D

A B

C D

A B

C D

TGT JOLASERAKO TALDEAK

A A C C

B B D D

A

B

C

D

 TGT

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.

 Buru hausgarria

A B

C D

A B

C D

A B

C D

A B

C D

A B

C D

A B

C D

A B

C D

A B

C D

A A

A A

C C

C C

D D

D D

B B

B B



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 izango 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)


