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Argitaratzailearen gutuna

Lehen Hezkuntzako bigarren ziklo hau atsegin handiz aurkezten dugu, berori egiteko 

kolaboratzaileen talde paregabea izan dugulako. Haiei esker, proiektu berriaren hasieran 

proposatutako helburuak hainbat modutan gauzatu ditugu, eta betiere, ikasleen heltze 

maila eta berariazko beharrak aintzat hartuta.

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

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

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

irekitzea eta irakurtzea.

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

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

eta zer jomuga izan behar duten.

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

horregatik, arrazoitzea eragingo dieten materialak prestatu ditugu, adimenaren eta 

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

autonomia ere sustatzeko, finean, adimen emozionala gara dezaten.



Baldintza horiek guztiak nahitaezkoak dira haurrek norberaren hegoak zabaldu, eta 

etorkizunean, herritar kritiko eta arduratsuak izan daitezen.

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

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

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

bestetik.

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

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

daitezkeen arazoak konpontzeko lankidetza proiektuak egitea, pluralismoa eta elkar 

ulertzea errespetatzea, bai eta norberaren izaeraren eta banako erantzukizunaren alde 

jardutea ere.

Horrek guztiak ikaskuntza koordinatu eta gaitasunetan oinarritutakoaren aldeko 

apustu irmoa egitera bultzatu gaitu, alegia, ikasleek ikasi dutena erakusteko gaitasuna 

gara dezaten eta haien ezagutzak egoera berrietara egoki ditzaten.

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

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

gozatu dugun bezalaxe.
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Zortzi eta hamar
urte bitarteko haurrak

Garapen psikomotorea

1.   Trebetasun berriak garatzen ditu, hala nola: hanka bakar 
baten gainean zabuka egitea, edo oreka barren gainean 
ibiltzea.

2.  Hainbat jolas zehaztasunez egiten ditu.

3.   Distantzia jakin batetik jaurtitako bola txikiak aztertu eta 
geldiaraz ditzake.

4.  Energia fisiko handia dauka, eta ondorioz, kirolen bat 
egitea komeni zaio.

5.   Aldi honetako azkeneko urtean, laurogeita hamar zenti-
metrora arteko jauziak egiteko gai da.

Garapen afektiboa eta soziala

1.   Maitatua dela sentitzeko premia erakusten du.

2.  Helduen konfiantza, aintzatespena eta laudorioak jaso-
tzen dituenean oso pozik sentitzen da.

3.   Taldeko ariketekin eta jolasekin gozatzen du.

4.  Norberaren interesak gainerakoen eskakizunen mende 
jartzeko premia aurkitzen eta onartzen hasten da.

5.   Adiskidetasunaren esperientziaren oinarriak sakonago 
eta luzaroago finkatzen hasten da.

6.  Kideek onartzen dutela sentitu behar du.

7.   Bere buruaz duen kontzeptua garatzera bideraturiko zere-
ginak bete behar ditu.

Garapen kognitiboa

1.   Bere pentsamendua errealetik potentzialera hedatzen 
du, baina abiapuntua errealitatea bera da.

2.  Esperientzia zuzena izan duen gauzei buruz soilik arra-
zoitu dezake.

3.   Sailkatzeko, kontserbatzeko, motak konbinatzeko eta 
elkartzeko buruzko eragiketak egin ditzake.

4.  Oroimen bisuala entzutezko oroimena baino garatuago 
dago; ahozko informazioa gordetzea gehiago kostatuko 
zaio idatziz ikusten duen informazioa gordetzea baino.

5.   Atzamarrak erabili gabe zenbatzeko gai da.

6.  Hainbat eragiketa konbinatzen diren matematikako pro-
blemak ebazten ditu.

7.   Kausa/ondorioa erlazioa ulertzen du.

8.  Arrazoitzeko, aztertzeko eta ondorioak ateratzeko gai 
da, baina gertaera edo gauza zehatzei buruz; oraindik 
ezin du abstraktuan jardun.

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



Garapen morala

1.   Balioak eta arauak barneratzeko gaitasun handiagoa du, 
eta horrek eguneroko bizimoduko egoeratan aplikatzea 
ahalbidetzen dio.

2.  Haurraren barneko aginteak gero eta garrantzi handia-
goa dauka, bere ekintzetan gidatzen baitu.

3.   Bere kabuz erabaki behar du nola jardun. Ez du gustuko 
helduek gehiegizko aginteaz erreakzionatzea, indartsue-
naren legea aplikatuz.

Hizkuntzaren garapena

1.   Esaldi bakun eta egitura zuzenekoak modu koherentean 
erabiltzeko gai da.

2.  Ikasturtean barrena eta gora egiten duen heinean, sinta-
xia eta ahoskera ohikoak izatera iritsiko dira, eta esaldi 
konplexuagoak erabiltzen hasiko da.

3.   Hizkuntzaren garapenari esker, gertatzen ari denari bu-
ruzko galdera zuzenak egin ditzake. Haurra beldurrak, 
fantasiak eta sentipenak adierazteko gai da.
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 7 × 5 = 35

 8 × 5 = 40 

 9 × 5 = 45

10 × 5 = 50

 0 × 10 = 0 

 1 × 10 = 10

 2 × 10 = 20 

 3 × 10 = 30

 4 × 10 = 40 

 5 × 10 = 50

 6 × 10 = 60 

 7 × 10 = 70

 8 × 10 = 80 

 9 × 10 = 90

10 × 10 = 100
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1
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Geometria

Triangeluen sailkapena

Aldeen luzeraren arabera

Angeluen zabaleraren arabera

Aldekidea

3 aldeak berdinak

Isoszelea

2 alde soilik berdinak

Eskalenoa

3 aldeak desberdinak

Zenbakiak eta eragiketak

 0 × 0 = 0 

 1 × 1 = 1

 2 × 1 = 2 

 3 × 1 = 3

 4 × 1 = 4 

 5 × 1 = 5

 6 × 1 = 6 

 7 × 1 = 7

 8 × 1 = 8 

 9 × 1 = 9

10 × 1 = 10

 0 × 6 = 0 

 1 × 6 = 6

 0 × 2 =  0 

 1 × 2 =  2

 2 × 2 =  4 

 3 × 2 =  6

 4 × 2 =  8 

 5 × 2 = 10

 6 × 2 = 12 

 7 × 2 = 14

 8 × 2 = 16 

 9 × 2 = 18

10 × 2 = 20

 0 × 7 = 0

 1 × 7 = 7

 2 × 7 = 14

 0 × 3 = 0 

 1 × 3 = 3

 2 × 3 = 6 

 3 × 3 = 9

 4 × 3 = 12 

 5 × 3 = 15

 6 × 3 = 18 

 7 × 3 = 21

 8 × 3 = 24 

 9 × 3 = 27

10 × 3 = 30

 0 × 8 = 0 

 1 × 8 = 8

 2 × 8 = 16

 0 × 4 = 0 

 1 × 4 = 4

 2 × 4 = 8 

 3 × 4 = 12

 4 × 4 = 16 

 5 × 4 = 20

 6 × 4 = 24 

 7 × 4 = 28

 8 × 4 = 32 

 9 × 4 = 36

10 × 4 = 40

 0 × 9 = 0 

 1 × 9 = 9

 2 × 9 = 18

 3 × 9 = 27 

 0 × 5 = 0 

 1 × 5 = 5

 2 × 5 = 10 

 3 × 5 = 15

 4 × 5 = 20 

 5 × 5 = 25

 6 × 5 = 30 

 7 × 5 = 35

 8 × 5 = 40 

 9 × 5 = 45

10 × 5 = 50

 0 × 10 = 0 

 1 × 10 = 10

 2 × 10 = 20 

 3 × 10 = 30

 4 × 10 = 40 

 5 × 10 = 50

 6 × 10 = 60 

 7 × 10 = 70

 8 × 10 = 80 

 9 × 10 = 90

10 × 10 = 100

2

1

9
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3. Neurriak

9

8

Matematika - Lehen Hezkuntzako 2. zikloa

I B A I Z A B A L 
G R U P O  E D I T O R I A L  L U I S  V I V E S

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

: 10

× 10

kl

hl

dal

l

dl

cl

ml

: 10

× 10

kg

hg

dag

g

dg

cg

mg

: 10

× 10

1 m = 10 dm = 100 cm = 1.000 mm

1 km = 10 hm = 100 dam = 1.000 m

1 l = 10 dl = 100 cl

Luzera

Edukiera

Denbora

Masa
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3. Neurriak

Matematika - Lehen Hezkuntzako 2. zikloa

kl

1 m = 10 dm = 100 cm = 1.000 mm
1 m = 10 dm = 100 cm = 1.000 mm

1 km = 10 hm = 100 dam = 1.000 m

Luzera

Edukiera

© IBAIZABAL

1. Zenbakiak eta eragiketak

Matematika - Lehen Hezkuntzako 2. zikloa

I B A I Z A B A L 

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

3.267.145 = 3 M1   2 EM   6 HM   7 M   1 E   4 H   5 U

3.267.145 = 3.000.000 + 200.000 + 60.000 + 7.000 + 100 + 40 + 5

3.267.145 honela irakurtzen da: hiru milioi berrehun eta hirurogeita zazpi mila ehun eta berrogeita bost.

Osoa

Zehatza

Zatiketa

zatikizuna (Zk)
zatitzailea (zt)

zatidura (zd)

hondarra (h)

2 4 2

– 2 12

0 4

– 4

0

7 3 5 12

– 7 2 61

1 5

– 1 2

3

Biderketa

E H U
2 3 4

× 5 6

1 4 0 4

+ 1 1 7 0

1 3 1 0 4

biderkagaiak

biderkadura

Kenketa

kenkizuna

kentzailea

kendura

Bururakoekin

Bururakorik gabe

E H U
4 6 7

– 2 1 5

2 5 2

E H U
2 2 0

– 1 3 5

8 5

3 2 6 7 1 4 5

Batuketa

Bururakorik gabe

Bururakoekin

E H U
4 5 8

+ 2 6 3

7 2 1

E H U
3 5 7

+ 2 4 1

5 9 8

batugaiak

batura

M1 EM HM M E H U

Zk = zt × zd + h

kentzailea + kendura = kenkizuna

101880M_MURALES_2ºCiclo_01.indd   1

31/01/12   14:16

I B A I Z A B A L
G R U P O  E D I T O R I A L  L U I S  V I V E S

kgkg

hg

dag

g

dg

cg

mg

: 10

× 10
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6. Gorputz geometrikoak

Matematika - Lehen Hezkuntzako 2. zikloa

I BA I ZABAL 

GRUPO  ED I TOR IA L  LU I S  V I V E S

Kuboa

erpina

ertza

aurpegia

Prisma

Piramidea

erpina

oinarria

oinarria

oinarria

ertza

aurpegia

aurpegia

erpina

ertza

Zilindroa

Konoa

Esfera

oinarria

erpina

erradioa

erradioa

oinarriak

erradioa

101880M_MURALES_2ºCiclo_06.indd   1

31/01/12   14:11
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ADE-RAKO 
JARDUERA 
ELKARRERAGILEAK
Baldintza teknikoak: 
Pentium multimedia prozesadorea,
1024x768, 512 MB RAM. 
LINUX, MAC eta WINDOWSekin 
bateragarria.
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Zergatik da hain 
garrantzitsua unitateak 
behar bezala idaztea?

Problemarik gabe!

Ikastetxe batean, paperezko txanoak egin 
dituzte jaialdirako. 340 txano behar 
badituzte, eta dagoeneko 79 egin 
badituzte, zenbat falta dira bukatzeko?

4

Ikastetxe bateko liburutegi batean,
570 liburu daude; eta astean zehar,
257 maileguan utzi dituzte. Oraindik ez 
badute bat ere itzuli, zenbat liburu daude 
orain liburutegian?

3Lehen Hezkuntzako 3. mailako haurrak 
baserri eskolara joan dira txangoan.
Begiraleak esan die launa zangoko 346 
animalia eta bina zangoko 124 daudela 
baserrian. Zenbat animalia daude guztira?

1

Markelek 267 € balio duen bizikleta nahi 
du. 124 € aurreztuta baditu, zenbat diru 
falta zaio bizikleta erosteko?

Erantzuna behar bezala idaztea eta emaitza egiaztatzea

Donibane Garazitik Bilbora 198 km-ko distantzia dago. Ane 
Donibanetik Bilborantz irten bada, eta 69 km ibili bada, zenbat 
kilometro falta zaizkio iristeko?

198 – 69 = 129

Iristeko 129 km falta zaizkio.

•  Problema baten erantzuna behar bezala adierazteko, 
zenbakiaren ostean dagokion unitatea idatzita erantzungo diot 
beti galderari. Kasu honetan, iristeko zenbat kilometro falta 
zaizkion guztira.

•  Kasu honetan, emaitza egiaztatzeko, kenketaren proba 
egingo dut.

129 + 69 = 198;  erantzuna zuzena da.

Matematikako erronkak

Etiketek zaku bakoitzean zenbat kanika dauden adierazten dute. 
Ipini zure koadernoan honako hau kontuan hartuta:

• Zaku urdineko kaniken eta zaku horiko kaniken arteko batura 400 da.

• Zaku berdeko kaniken eta zaku urdineko kaniken arteko batura 300 da.

1

200
300 400100

Idatzi, eta kalkulatu honako gai hauek dituzten kenketak.

Lau zifrako zenbakiak

Idatzi honako zenbaki hauek nola irakurtzen diren.

• 3.000  • 4.000  • 6.000  • 7.000  • 9.000

1

Esan honako esaldi hauek egia ala gezurra diren, eta zuzendu gezurra direnak.

• Hamar hamarreko eta milako bat gauza bera da.

2

10 ehuneko = 1 milako

 = 100 H = 1.000 U

 irakurtzen da.

E + 6 H + 7 U

 = 4.000 + 800 + 60 + 7

lau mila zortziehun eta hirurogeita zazpi 

mila

4 zifrako zenbakiak honela irakurtzen ditut: 

      4.  867       4.  867       4.  867       4.  867       4.  867  lau mila zortziehun eta hirurogeita zazpi

100100100100100100100100

Lau zifrako zenbakiak milakoz, ehunekoz, hamarrekoz eta 

Idatzi, zifren bidez, honako zenbaki hauek.

• lau mila zortziehun eta hogeita zazpi              • bi mila eta zazpi

• zortzi mila laurehun eta berrogeita hamar  • mila eta hirurogeita lau 

3

Lotu, gezien bidez, zure koadernoan.

mila ehun eta berrogeita hamahiru   5 M + 9 E + 4 H + 5 U

4

Honela irakurtzen da

mila seiehun eta hogeita hamabi

0 + 10 = 60

0 + 10 = 30

GogoratuGogoratuGogoratuGogoratuGogoratuGogoratu

2.544

Ratatan Kapitainaren agindupean, pirata talde bat hondartza 
batean lehorreratu da Bizargorri pirataren ezpataren bila 
abiatzeko. Gorritxo itsasmutila da taldearen gidaria, hura baita 
irakurtzen dakien bakarra:

—Mendebalderantz gora, 3.000 pauso, Arranomokoraino.

Kapitaina urduri dago. Ezpata ospetsu hura aurkituz gero, 
menderaezin bihurtuko litzateke, itsaso guztien jaun eta jabe. 
Arranomokotik ikusten den paisaia hunkigarria da, irla
lainoak hartuta dago erabat, eta laino artetik tontor itzelak 
gailentzen dira.

Itsasmutilak aurrera jarraitu du:

—Hegoalderantz jaitsi 200 metro, Errekasto Izoztuko
putzuaren bila.

Putzuaren ondoan, koba ilun bat ikusten da, eta Gorritxok 

—Sartu koban 6 metro eta 80 zentimetro, eta begiratu 
eskuinaldera. Garezur itxurako arroka bat aurkituko

Halaxe da, argi zuzien argipean mamu itxurako

—Sartu atzamarra burezurraren eskuineko begitik…

Kapitaina erratu egin da, eta ezkerrekoan sartu du atzamarra. 
Bat-batean, lurra zabaldu egin da
haien oinpean, eta oihu bortitz batek

Ezagutzen al duzu irakurgai horretan agertzen denaz gain, Ezagutzen al duzu irakurgai horretan agertzen denaz gain, Ezagutzen al duzu irakurgai horretan agertzen denaz gain, 
beste luzera neurririk?beste luzera neurririk?

Idatzi laburtuta gidariak ematen dituen azalpenetan Idatzi laburtuta gidariak ematen dituen azalpenetan 
agertzen diren luzerak.agertzen diren luzerak.

Zure ustez, beharrezkoa al da gauzak birritan Zure ustez, beharrezkoa al da gauzak birritan Zure ustez, beharrezkoa al da gauzak birritan Zure ustez, beharrezkoa al da gauzak birritan Zure ustez, beharrezkoa al da gauzak birritan 
pentsatzea jardun aurretik? Zergatik?pentsatzea jardun aurretik? Zergatik?pentsatzea jardun aurretik? Zergatik?pentsatzea jardun aurretik? Zergatik?pentsatzea jardun aurretik? Zergatik?

Nola adierazten da errepideetan hiri batetik besterako Nola adierazten da errepideetan hiri batetik besterako Nola adierazten da errepideetan hiri batetik besterako Nola adierazten da errepideetan hiri batetik besterako 
distantzia? Egin seinaleei buruzko ikerketa, eta osatu distantzia? Egin seinaleei buruzko ikerketa, eta osatu distantzia? Egin seinaleei buruzko ikerketa, eta osatu 
horma irudi bat guztiekin.horma irudi bat guztiekin.horma irudi bat guztiekin.

Aldez aurreko edukiakAldez aurreko edukiakAldez aurreko edukiakAldez aurreko edukiak

arra oina pausoa

Arra, oina eta pausoaArra, oina eta pausoa

Neurtzeko tresnakNeurtzeko tresnak

Luzera neurtzeko, arra, oina eta pausoa erabil ditzaket, baina unitate horiek Luzera neurtzeko, arra, oina eta pausoa erabil ditzaket, baina unitate horiek 
aldatu egin daitezke neurtzen ari den pertsonaren arabera.

Luzerak neurtzeko, erregela edo zinta metrikoa erabiliko ditut.Luzerak neurtzeko, erregela edo zinta metrikoa erabiliko ditut.

Neurtu, arren bidez, zure mahaiaren zabalera.
Ondoren, eskatu irakasleari berak ere mahaia neurtzeko.
Neurri bera lortu al duzue?

5

10  Proposamen didaktikoa

Ikaslearentzako
materiala I

Erantzuna behar bezala idaztea eta emaitza egiaztatzea

Donibane Garazitik Bilbora 198 km-ko distantzia dago. Ane 
Donibanetik Bilborantz irten bada, eta 69 km ibili bada, zenbat 

Matematikaren 
munduan 

murgiltzeko 
kontakizuna.

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

Unitate didaktikoaren egitura
Testuari buruzko galderak: 
irakurritakoaren ulermenari, 
inferentziari eta balioei 
buruzkoak. Azkena, bitxikeria 
bati buruzkoa, taldean egiteko.

Edukiak modu grafikoan 
eskaintzen dira, adibide 
errazekin, eta ariketetan 

eta problemetan jartzen 
dira praktikan.

Aldez aurreko edukiak 
errepasatzeko atala.

Buruzko kalkulua 
errepasatzeko eta

Logika lantzeko ariketak. 

Arrazoitzeko ariketak.

Gogoratzeko edo 
zabaltzeko 
informazioa duten 
laukiak.

Problema gabe! 
Askotariko problemak 
ebazteko estrategiak 

garatzen ditu.

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

Buruzko kalkulurako estrategiak.

Estrategia berriak 
aurkitzeko ariketa.

Ratatan Kapitainaren agindupean, pirata talde bat hondartza 
batean lehorreratu da Bizargorri pirataren ezpataren bila 
abiatzeko. Gorritxo itsasmutila da taldearen gidaria, hura baita 
irakurtzen dakien bakarra:

—Mendebalderantz gora, 3.000 pauso, Arranomokoraino.

Kapitaina urduri dago. Ezpata ospetsu hura aurkituz gero, 
menderaezin bihurtuko litzateke, itsaso guztien jaun eta jabe. 

Neil Armstrong astronauta Ilargira iritsi zen lehenengoa 
izan zen, 1969an. 1930ean jaio bazen, zenbat urterekin 

Akuario batean, 3.452 arrain daude. Zaintzaileek 
1.899 arrain urmael handi batera eraman dituzte. 

– 95

ESKAINTZA BEREZIAESKAINTZA BEREZIAESKAINTZA BEREZIA

U

2
5

7

Lau zifrako zenbakiak

100

Begiraleak esan die launa zangoko 346 
animalia eta bina zangoko 124 daudela 
baserrian. Zenbat animalia daude guztira?

Markelek 267

• Hamar hamarreko eta milako bat gauza bera da.

• Milako batek hamar ehuneko ditu.

• Hamar hamarrekori bederatzi ehuneko batzen badizkiogu, milako bat izango dugu.



Gogoan al duzu?

Iñakik azterketa bat egin du, eta 
zatiketak ondo egin ote dituen egiaztatu 
nahi du. Azaldu nola egin dezakeen, eta 
egiaztatu ondo egin ote dituen.

Kopiatu zure koadernoan, eta osatu, falta 
diren zenbakiak ipinita.

4Jarraitu honako arrasto hauei, eta lagundu 
Manexi Aneren etxearen zenbakia zein 
den asmatzen.

1

• 4 zifrako zenbakia da.

2

12

bikoitza

erdia

hirukoitza

herena

Buruzko kalkuluaBuruzko kalkuluaBuruzko kalkulua

Kendu 9 bi eta hiru zifrako zenbakiei.

• 96 − 9 • 205 − 9 • 540 − 9

• 48 − 9 • 179 − 9 • 712 – 9

43 : 6 = 7 eta hondarra 2

55 : 7 = 7 eta hondarra 6

28 : 3 = 9 eta hondarra 1

Anttonek orriak banatu dizkie
23 ikaskideei, horma irudi bat egiteko. 
Ikaskide bakoitzak 8 orri hartu baditu 
eta 5 geratu bazaizkio sobera, zenbat 
orri zituen Anttonek banatzen hasi 
aurretik? Azaldu nola jakin duzun.

9 Ibonek 8 € ditu aurreztuta; eta haren 
anaia Anderrek, 12. Ibonek 11 €-ko 
oinetakoak erosi nahi ditu, eta anaiari 
eskatu dio aurreztuta daukan diruaren 
herena uzteko mailegu, horrela 
oinetakoak erosteko behar duen dirua 
edukiko baitu doi-doi. Anderrek esan 
dio aurrezkien laurdena utzita ere 
nahikoa duela. Bi anaietako zein dago 
zuzen?

10

ProblemakProblemakProblemakProblemak

Gaitasunak hobetzen!

Ikastetxean, astebete emango duzue gizarte laguntzako hainbat zentrori 
laguntza eskaintzeko kanpaina egiten.

Irakasleak hiru jarduera proposatu ditu, arropa, dirua eta janariak biltzeko.

Erreparatu irakasleak proposatu dituen 
hiru jarduerei, eta erantzun.

• Zer jarduera egingo dira astegunetan?
Eta asteburuan?

• Horietako zein egingo da eskola orduetan?

• Zer jardueratan hartuko zenukeen parte? 
Esan zergatik.

• Hiru jarduera horiez gain, laguntzeko zer 
beste modu bururatzen zaizu?

1

Zuen antzezlanak arrakasta handia izan 
du. 357 lagunek ikusi badute, zenbat diru 

2

Astea bukatzean, arropa, dirua eta 
jatekoa antolatu dituzue. Ondoren,
gauza bakoitzetik zenbat bildu duzuen 
kalkulatu duzue.

 15 kaxa arropa. 15 kaxa arropa.

 20 kaxa janari, bakoitza 7 kg-koa. 20 kaxa janari, bakoitza 7 kg-koa.

• Hiru zentroen artean, dena zati berdinetan 
banatzen baduzue, zenbat arropa kaxa 
dagozkio bakoitzari? Eta zenbat euro? Eta 

3

Arropa bilketa

Noiz: astelehenenetik ostiralera

Ordutegia: arratsaldeko 6etatik 

8etara

Ongintzarako antzezlana

Noiz: ostegunean

Ordutegia: eguerdiko 12etan

Sarreraren prezioa: 3 euro

Janari bilketa

Noiz: larunbatean eta igandean

Ordutegia: goizeko 10etatik 

11etara

LAGUNTZA EMATEKO KANPAINA

27

Adi, galderak!

Jonek eta Maiderrek kontzertu baterako 
sarrerak erosi dituzte. Jonen sarrerak    
283 zenbakia du; eta Maiderrenak, 329. 
Ehunekoetan zifra bera duten sarreren 
jabeak ilara berean esertzen badira, Jon 
eta Maider ilara berean egongo al dira?

4

Kopiatu honako taula hau zure koadernoan, 
eta osatu honako zenbaki hauekin.

5

Kalkulatu buruz honako eragiketa hauek,       
eta jaso emaitza zure koadernoan.

7

Azpimarratu galdera, idatzi beharrezko 
datuak, eta ebatzi problema. 

Aitziber eguzkitako betaurrekoak erostera joan 
da. Erakutsi dizkioten 78 betaurrekoetatik     
15 gustatzen zaizkio. Aitziberren amak beste 
17 aukeratu ditu, Aitziberrek aukeratutako
15 horiez gain. Hortaz, zenbat betaurreko 
aukeratu dituzte bien artean?

6

Giltzarrapo hau bost zifrako zenbaki 
sekretu batekin zabaltzen da. Irakurri 
arretaz, eta idatzi zenbaki sekretua zure 
koadernoan.

1

Idatzi zer ehunekoren artean dauden 
honako zenbaki hauek, eta adierazi zein 
den hurbilena.

3

• Ehunekoen zifra 3 da.

• Unitateen zifra 6 da.

• Hamarmilakoen zifra 2 da.

• Hamarrekoen zifra 9 da.

• Milakoen zifra 7 da.

• 520 • 250 • 490

42.300 baino handiagoa

Ertzainak auto baten bila dabiltza; 
autoaren matrikula 23.475 baino 
handiagoa eta 23.574 baino txikiagoa da. 
Auto hauetako zein da bila dabiltzana? 
Idatzi autoaren kolorea eta matrikula zure 
koadernoan.

2

23.475

24.480

23.526

23.576

23.773

14.783 45.854 11.307

43.047 17.932 9.654

• 63 + 10   • 258 – 10

• 739 + 10   • 185 – 10

• 2.037 + 100   • 770 + 100

18.900 baino txikiagoa

Klik batekin

Erreparatu taldean kalkulagailuari, eta ikasi haren atalak.

Kalkulatu 634 + 154 batuketaren emaitza kalkulagailuarekin honako 
urrats hauei jarraituz.

1

2

Zenbakizko teklatua

Emaitzen pantailaEmaitzen pantailaEmaitzen pantaila

Piztu

 Lehenengo, idatzi lehenengo batugaia, 
zenbakizko teklatua erabiliz. zifrak.

Jarraian, sakatu egin nahi 
duzuen eragiketari 
dagokion tekla.
Honakoan, batuketa. 

Azkenik, sakatu «berdin» botoia.

1

2 4

Aurreko urratsei jarraituz, egiaztatu kalkulagailuarekin honako 
eragiketa hauek, eta zuzendu oker daudenak.

• 705 + 641 = 1.446  • 2.130 + 97.865 = 99.995

• 54.329 + 634 = 53.963 • 6.427 + 5.913 = 12.340

• 89 + 4.835 = 4.904 • 123 + 45 + 6.789 = 6.912

3

Zer tekla erabiltzen dira kenketa bat egiteko? 
Prestatu txartel bat kenketa egiteko eman beharreko 
urratsekin, eta egin honako kenketa hauek.

1.562 − 681 4.820 − 3.946

Azkenik, sakatu «berdin» botoia.

8.135 − 794 5.032 − 2.085

Zure ikaskideek eta zuk ipuin bat prestatu duzue lehiaketa baterako. 

Zuen ikastetxeko zuzendariak ipuina irakurri du, eta hain polita iruditu
zaio ezen ikastetxeko 567 ikasleei kopia bana ematea erabaki du. Ipuinen 
kopiak prestatzea egokitu zaizu, eta dagoeneko prest dituzu 240 kopia.
Zenbat kopia geratzen zaizkizu egiteko? 

1

Zuen irakasleak dagoeneko eman du ipuina lehenengo fasean ebalua 
dezaten, eta lehenengo 5en artean geratu zarete.

Idatzi zer postutan gera zaitezketen. 

Lor ditzakezuen sarien artean, zein da gehien gustatzen zaizuna?

2

Sarien banaketari ekin aurretik, jarlekuetan ikastetxe bakoitzaren izena 
daraman txartela ipini behar duzue. Zuen ikastetxetik 120 ikasle eta 
149 irakasle eta senide joango zarete. Zenbat jarlekutan ipini beharko
dituzue beste ikastetxeen izena daramaten txartelak?

Sarien banaketa 1.500 lagunentzako tokia duen areto batean egingo da. 

Ipuin lehiaketa
Idatzi jatorrizko ipuin bat abenduaren 20a baino lehen, eta irabazi honako sari bikain hauetako bat.

1. Zientzia museorako bisita  4. Dominak eta kopa bat
2. Jolas parkerako bisita  5. Dominak eta plaka bat
3. Zoologikorako bisita  6. Dominak

              Antolatzailea: Idazle gazteen elkartea              Antolatzailea: Idazle gazteen elkarteaKontsultatu lehiaketako oinarriak               Antolatzailea: Idazle gazteen elkartea
zure ikastetxeko liburutegian.

Azkenean, eman dizkiote emaitzak zuzendariari. Irakurri arretaz, 
eta adierazi zenbatgarren postuan geratu zareten.

4

Lehiaketa horretan, zuen ikastetxeak 1978an irabazi zuen sari bat, 
azkenekoz. Zenbat urte igaro dira ordutik hona?

Gazteak, ez zarete lehenengoak izan, baina 

azkenak ere ez. Bigarrenen azpitik geratu 

zarete, eta azken-aurrenen aurre-aurrean.

zaio ezen ikastetxeko 567 ikasleei kopia bana ematea erabaki du. Ipuinen 
kopiak prestatzea egokitu zaizu, eta dagoeneko prest dituzu 240 kopia.

Zuen irakasleak dagoeneko eman du ipuina lehenengo fasean ebalua 

Sarien banaketari ekin aurretik, jarlekuetan ikastetxe bakoitzaren izena 
daraman txartela ipini behar duzue. Zuen ikastetxetik 120 ikasle eta 
149 irakasle eta senide joango zarete. Zenbat jarlekutan ipini beharko

Sarien banaketa 1.500 lagunentzako tokia duen areto batean egingo da. 

Sarien zerrendaren arabera, azkeneko hiru tokietan geratu diren 

b. c. 

Zer erosiko zenuke 5 euroko billete batekin?

b. c. 

b. c. 

10 €

Bi zuzen paraleloak dira ezein puntutan elkar ebakitzen ez badute.

Bi zuzen ebakitzaileak dira bi puntutan elkar ebakitzen badute.

Bi zuzen perpendikularrak dira, elkar ebakitzean, angelu desberdinak eratzen badituzte. 

Zer izen du 5 albo aurpegi eta oinarritzat pentagonoak dituen

Triangelu hauetatik zein da isoszelea?

b. c. 

Kalkulatu buruz, eta aurkitu eragiketa okerra.

Zirkunferentziak eta beraren barnealdeak zirkulua osatzen dute.

Zirkulua zirkunferentzia batek osatzen du.

Zirkunferentziak eta beraren kanpoaldeak zirkulua osatzen dute. 

Zenbakiak eta eragiketak

 0 × 0 = 0 
 1 × 1 = 1
 2 × 1 = 2 
 3 × 1 = 3
 4 × 1 = 4 
 5 × 1 = 5
 6 × 1 = 6 
 7 × 1 = 7
 8 × 1 = 8 
 9 × 1 = 9
10 × 1 = 10

 0 × 6 = 0 
 1 × 6 = 6
 2 × 6 = 12
 3 × 6 = 18
 4 × 6 = 24
 5 × 6 = 30
 6 × 6 = 36
 7 × 6 = 42
 8 × 6 = 48 
 9 × 6 = 54
10 × 6 = 60

 0 × 2 =  0 
 1 × 2 =  2
 2 × 2 =  4 
 3 × 2 =  6
 4 × 2 =  8 
 5 × 2 = 10
 6 × 2 = 12 
 7 × 2 = 14
 8 × 2 = 16 
 9 × 2 = 18
10 × 2 = 20

 0 × 7 = 0
 1 × 7 = 7
 2 × 7 = 14
 3 × 7 = 21
 4 × 7 = 28
 5 × 7 = 35
 6 × 7 = 42
 7 × 7 = 49
 8 × 7 = 56
 9 × 7 = 63
10 × 7 = 70

 0 × 3 = 0 
 1 × 3 = 3
 2 × 3 = 6 
 3 × 3 = 9
 4 × 3 = 12 
 5 × 3 = 15
 6 × 3 = 18 
 7 × 3 = 21
 8 × 3 = 24 
 9 × 3 = 27
10 × 3 = 30

 0 × 8 = 0 
 1 × 8 = 8
 2 × 8 = 16
 3 × 8 = 24
 4 × 8 = 32
 5 × 8 = 40
 6 × 8 = 48 
 7 × 8 = 56
 8 × 8 = 64 
 9 × 8 = 72
10 × 8 = 80

 0 × 4 = 0 
 1 × 4 = 4
 2 × 4 = 8 
 3 × 4 = 12
 4 × 4 = 16 
 5 × 4 = 20
 6 × 4 = 24 
 7 × 4 = 28
 8 × 4 = 32 
 9 × 4 = 36
10 × 4 = 40

 0 × 9 = 0 
 1 × 9 = 9
 2 × 9 = 18
 3 × 9 = 27 
 4 × 9 = 36
 5 × 9 = 45
 6 × 9 = 54 
 7 × 9 = 63
 8 × 9 = 72 
 9 × 9 = 81
10 × 9 = 90

 0 × 5 = 0 
 1 × 5 = 5
 2 × 5 = 10 
 3 × 5 = 15
 4 × 5 = 20 
 5 × 5 = 25
 6 × 5 = 30 
 7 × 5 = 35
 8 × 5 = 40 
 9 × 5 = 45
10 × 5 = 50

 0 × 10 = 0 
 1 × 10 = 10
 2 × 10 = 20 
 3 × 10 = 30
 4 × 10 = 40 
 5 × 10 = 50
 6 × 10 = 60 
 7 × 10 = 70
 8 × 10 = 80 
 9 × 10 = 90
10 × 10 = 100

2 7+ 65 =3 2

Batuketa

5 =× 77 13 1

Biderketa

7 9– 18 =5 9

Kenketa

9 =: 26 33

Zatiketa
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Zenbakiak eta eragiketak

 0 × 3 = 0 
 1 × 3 = 3
 2 × 3 = 6 
 3 × 3 = 9
 4 × 3 = 12 
 5 × 3 = 15
 6 × 3 = 18 
 7 × 3 = 21
 8 × 3 = 24 
 9 × 3 = 27
10 × 3 = 30

 0 × 8 = 0 
 1 × 8 = 8
 2 × 8 = 16
 3 × 8 = 24
 4 × 8 = 32
 5 × 8 = 40
 6 × 8 = 48 
 7 × 8 = 56
 8 × 8 = 64 
 9 × 8 = 72
10 × 8 = 80

 8 × 9 = 72 
 9 × 9 = 81
10 × 9 = 90

 8 × 10 = 80 
 9 × 10 = 90
10 × 10 = 100

Batuketa

Neurtzeko unitateak

Dirua

1 euro = 100 zentimo  1 € = 100 zentimo

Denbora

1 urte = 365 egun

1 urte = 12 hilabete

1 egun = 24 ordu

1 h = 60 min

Txanponak

Billeteak

mm
× 10× 10 × 10 × 10 × 10 × 10

km hm dam m dm cm

Luzera

1 litro = 2 litro erdi 1 litro = 4 litro laurden

Edukiera

1 kilogramo = 1.000 gramo

1 kg = 1.000 g

1 kilo = 2 kilo erdi

1 kilo = 4 kilo laurden

Masa
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Geometria

Zuzenak eta angeluak

Irudi lauak

Zirkunferentzia eta zirkulua

Paraleloak

Triangelua 
(3 alde)

Hexagonoa 
(6 alde)

Pentagonoa 
(5 alde)

Laukia          
(4 alde)

Zeiharrak Perpendikularrak

Zuzena Zorrotza Kamutsa

Zirkulua

Ebakitzaileak

Zirkunferentzia

Zuzenak

Angeluak

Zirkunferentzia

zentroa

diametroa zentroa

erradioa

Zirkulua

erradioa
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Pentagonoa 
(5 alde)

Perpendikularrak

Kamutsa

Zirkulua

Zirkulua

Geometria

Triangeluen sailkapena

Aldeen luzeraren arabera

Angeluen zabaleraren arabera

Angeluzorrotza
3 angelu zorrotz

Angeluzuzena
Angelu zuzen bat

Angelukamutsa
Angelu kamuts bat

Aldekidea
3 aldeak berdinak

Isoszelea
2 alde soilik berdinak

Eskalenoa
3 aldeak desberdinak

Prisma Piramidea

Zilindroa Konoa Esfera

erpina

erpina

erpina

alboko aurpegia

erpina

alboko aurpegiaertza ertza

oinarria oinarria

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

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

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

Liburuak honako hauek 
dakartza:
  Tartekoak: biderkatzeko 
taulak, neurtzeko unitateak, 
irudi lauen eta gorputz 
geometrikoen sailkapena…

 Adi, galderak! 
Unitateko edukiei 
buruzko ebaluazioa da.

Oinarrizko gaitasunei 
buruzko jarduera 
gehiago daude
CD elkarreragilean.

Gaitasunak hobetzen! 
atalean oinarrizko 

gaitasunak lantzen dira. 

Gogoan al duzu?
Ordura arte ikusitako 

edukiak errepasatzera 
bideratuta dago.

Ideiak argituko ditut 
unitatearen kontzeptu 
garrantzitsuenak 
laburtzeko atala.

oinetakoak erosteko behar duen dirua 
edukiko baitu doi-doi. Anderrek esan 
dio aurrezkien laurdena utzita ere 
nahikoa duela. Bi anaietako zein dago 

Noiz: astelehenenetik ostiralera

Ordutegia: arratsaldeko 6etatik 

8etara

Kopiatu honako taula hau zure koadernoan, 

Oinarrizko gaitasunei 
buruzko jarduera 
gehiago daude
CD elkarreragilean.
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Ikaslearentzako
materiala II

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

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

  Hiruhileko bakoitzeko jolasa ikaslearen liburuko Gaita-
sunak proban atalaren osagarria da. Ikasleak hainbat pro-
ba egin beharko ditu jolas bakoitzean, eta horien bitartez, 
oinarrizko gaitasunak ebaluatzen dira. 

  Unitate bakoitza aukeratzean hiru jarduera ageri dira.

  Jarduerek unitateko eduki garrantzitsuenekin dute
zerikusia.

Matematika

3
LEHEN HEZKUNTZA

CD ELKARRERAGILEA

Baldintza teknikoak: 
Pentium multimedia

prozesadorea, 1024x768, 
512 Mb RAM,
bozgorailuak. 

LINUX, MAC eta
WINDOWSekin

bateragarria.

© Grupo Editorial Luis Vives, 2012 · Eskubide guztiak gordeak · Disko hau eta bere edukiak kopiatzea edo erreproduzitzea debekatuta · Erreferentzia: I-432 · Banaketa: Grupo Editorial Luis Vives.

CDs_Mates_LA.indd   1 13/03/12   8:28



Buruzko kalkuluaBuruzko kalkulua

Kalkulatu kolore kodearen arabera.1

– 99 – 99 – 99 – 99

– 19+ 19

+ 99

129

+ 99

234

Ezein ilaratan edo 

zutabetan ezin dira kolore 

bereko hiru txanpon ipini 

elkarren jarraian.

ProblemakProblemak

9

Herri bateko udalak 1.745 kale argi,
203 jarleku eta 345 paperontzi erosi ditu. 
Kontuan hartuta iaz 900 paperontzi,
75 kale argi eta 475 jarleku erosi zituztela, 
zenbat elementu gehiago erosi dute 
aurten guztira?

1

Erantzuna: 

5

Erantzuna: 

Liburutegi bat eraikitzeko, 345 kg porlan, 
790 kg aluminio eta 98.356 g harri erabili 
dituzte. Zenbat material erabili dute
guztira?

Erantzuna: 

Herri bateko plaza nagusiko iturriak 603 l
ur erabiltzen ditu. Astean, 42 litro erdi 
galtzen baditu, zenbat litro ur geratzen
dira iturrian astearen bukaeran?

6

Erantzuna: 

Erantzuna: 

Udal bateko 33 zinegotziek kiroldegiaren 
eraikuntzari buruzko bozketa egin dute. 
Zinegotzien heren batek ezezkoa eman 
du, eta 4 zinegotzi abstenitu egin dira. 
Zenbat zinegotzik eman du kiroldegiaren 
aldeko botoa?

2

Erantzuna: 

Hiri batean, 4 osasun zentro daude 
herritar guztiak artatzeko. Zentro 
bakoitzean, 7.340 lagun artatzen badira, 
zenbat jende bizi da hiri horretan?

3

Prismak eta piramideak

Piramideak oinarri poligonal bat eta 
triangelu formako alboko aurpegiak 

 bi oinarri poligonal eta alboko 
aurpegi paralelogramoak dituzten 

2 oinarri karratu eta alboko 4 aurpegi laukizuzen ditu. 

Oinarri pentagonal 1 eta alboko 5 aurpegi triangeluar ditu. 

Zilindroa, konoa eta esfera

Konoa Esfera

 forma du.

Marraztu garapen lau bakoitzari dagokion gorputz 
geometrikoa, eta idatzi azpian zer izen duen.

Problemarik gabe!

Ebatzi problema, bi eragiketa eginez.

• Joan den hilabetean, 17.894 kg plastiko birziklatu zituen lantegi batek. Hilabete honetan, berriz, 
25.342 kg birziklatu ditu. Bi hilabeteetan birziklatutako material guztia beste enpresa bati saltzen 
badio, kilogramoa 23 zentimoren truke, zenbat diru irabaziko du?

Lehen eragiketa: Bigarren eragiketa:

 Erantzuna: 

Lortu gutxi gorabeherako ebazpena, eta egiaztatu.

• Nekazari batzuek 7.283 kg laranja, 2.315 kg limoi eta 4.692 kg mandarina bildu dituzte beren 
sailetan, eta prezio hauetan saldu nahi dituzte merkatuan: laranja kiloa 2 €-an, limoi kiloa 1 €-ean 
eta mandarina kiloa 3 €-an. Zenbat diru lortuko dute gutxi gorabehera salmentetatik?

Gutxi gorabehera kalkulatuko dut erantzuna:

 Gutxi gorabeherako erantzuna: 

Erantzuna egiaztatuko dut:

1

2

Aukeratu galdera bakoitzari dagokion eragiketa.

Elenek bi puzzle eta panpina erosi nahi ditu.

55 – 47,50
          

12,25 + 12,25 + 23

a. Zenbat diru gastatuko du?

b. 55 € soilik baditu aurreztuta, zenbat diru geratuko zaio?

 Galdera bakoitzari dagokion eragiketa aukeratuko dut:

a. b.

 Eragiketak egingo ditut:

a. b.

 Erantzunak idatziko ditut:

a. b.

Ebatzi problema, unitate berak erabiliz.

• Ganix 15 dm eta 2 cm altu da, eta haren arreba Maddi, 1 m eta 23 cm. Zenbat zentimetro altuagoa 
da bata bestea baino?

 Unitate beretan adieraziko ditut neurriak:

Ganix 

Maddi 

 Eragiketa egingo dut:

4

39,50 €

12,25 €

23 €

10,90 €

Lan koadernoak
Ikasturteko hiruna lan koaderno, hiruhileko bakoitzeko bat.

Hasieran, edukiak 
teorikoki gogorarazten 

dituzte.

Buruzko kalkulua atalean 
ikasleen liburuan ikasitako 

estrategiak errepasatzen dira.

Koaderno bakoitzaren amaieran 
Problema gabe! atala dago, eta 

bertan, hiruhileko bakoitzean 
ikusitako problemak ebazteko 

estrategiak lantzen dira.

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

Logika atalean matematikako 
pentsaera hobetzeko ariketak 
jasotzen dira.

Unitate bakoitzak 
hainbat problemako 
orrialdea dauka.
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Irakaslearentzako
eta gelarako materiala

Proposamen didaktikoa
Bertan zure irakaslearen jarduna behar bezala betetzeko behar duzun guztia aur-
kituko duzu.

Beste alderdi metodologiko batzuez gain, gaitasunak nola ebaluatu, adimena 
nola aktibatu eta gelan elkarlaneko ikaskuntza nola abiarazi azaltzen da.

Gaitasunen 
araberako 
programazioa eta 
ebaluazio irizpideekin 
duten lotura.

Aniztasuna lantzeko, 
irakurzaletasuna 

sustatzeko, IKTak 
erabiltzeko eta 

abarreko alderdiak ere 
barne sartzen dira.

48 Proposamen didaktikoa

EDUKIAK

• Lau eta bost zifrako zenbakiak.

• Lau eta bost zifrako zenbakien arteko konparazioa.

• Hiru zifrako zenbakiak ehunekora hurbiltzea.

• Problemen ebazpena, galdera eta ebazteko behar 
diren datuak identifikatuta.

• Bi edo hiru zifrako zenbaki bati buruz 10 batzea.

• Bi edo hiru zifrako zenbaki bati buruz 10 kentzea.

Hiru edo lau zifrako zenbaki bati buruz 100 batzea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Lau zifrako zenbakiak identifikatzea eta aipatzea. a  Ea irakurtzen eta idazten dituen lau zifrako 
zenbakiak.

Bost zifrako zenbakiak identifikatzea eta aipatzea. b  Ea irakurtzen eta idazten dituen bost zifrako 
zenbakiak.

Lau eta bost zifrako zenbakiak behar bezala konparatzea, baino 
handiagoa, …ren berdina eta  baino txikiagoa kontzeptuak erabilita.

c  Ea konparatzen dituen lau eta bost zifrako 
zenbakiak <, = eta > ikurrak erabiliz.

Hiru zifrako zenbakiak ehunekotara hurbiltzea. d  Ea hurbiltzen dituen ehunekotara hiru zifrako 
zenbakiak.

Batuketa errazak egitea horizontalean.

Problema baten enuntziatua ulertzea galdera identifikatuta, eta 
problema ebazteko beharrezko datuak zein diren bereiztea.

e  Ea ulertzen duen problema, azpimarratzen duen 
galdera eta egoki jasotzen dituen problema 
ebazteko beharrezko datuak.

Bi edo hiru zifrako zenbakiei buruz 10 batzea eta kentzea. f  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak bi eta hiru zifrako zenbakiei 10 batu 
eta kentzeko.

Hiru eta lau zifrako zenbakiei buruz 100 batzea. g  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak, buruz hiru eta lau zifrako zenbakiei 
100 batu eta kentzeko.

1. unitatea. 5 zifrara arteko zenbakiak

Proposamen didaktikoa 49

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea irakurtzen eta idazten dituen ohiko esparruan erabiltzen diren kopuruak eta lau 
zifrako zenbakiak.

14.-15. a

Ea ezagutzen duen bost zifrako zenbakien osaera eta idazkera eskola-inguruan. 16.-17. b

Ea egoki erabiltzen dituen baino handiagoa, …ren berdina eta baino txikiagoa
adierazpideak.

18.-19. c

Ea ulertzen dituen problemen enuntziatuak eta ea hautematen dituen galderak, 
problemak ebazteko.

22. e

Matematikarako 
gaitasuna

Ea lotzen dituen milako unitateak eta lau zifrako zenbakiak bi kontzeptu horiek 
erabiltzen diren eguneroko bizimoduko egoerekin.

14.-15. a

Ea identifikatzen dituen bost zifrako zenbaki bat idazteko moduak hurbileko egoerak 
ebazteko.

16.-17. b

Ea ordenatzen dituen inguruko berezko neurriak. 18.-19.

Ea ohiko bizimoduko kopuruak hurbiltzen dituen, gutxi gora-beherako kalkuluak 
egiteko. 

20.-21.

Ea ulertzen dituen eguneroko bizimoduari buruzko problemetako galderak. 22.

Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak problemak ebazteko. 23. f g

Ea erabiltzen dituen aurretiaz ikasitako ezagutzak askotariko ariketetan. 24.-25. a - g

Ea erabiltzen dituen barneratutako edukiak erosketa-egoerak ebazteko. 26. a - g

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ea adierazten dituen sentsazioak kirol-jarduerak egitean. 12.-13.

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea sustatzen duen taldeko lana gatazka-egoerei aurre egitean sor litezkeen 
eragozpenak guztien artean gaindituz.

23.

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea garatzen dituen buruzko kalkuluko estrategiak gatazka-egoeratan aplikatzeko. 23. f g

Ea egiaztatzen duen beraren ikaskuntzaren aurrerapena. 24.-25.

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ea erabiltzen dituen esperientzia handiagoa duen pertsona baten aholkuak. 12.-13.

Proposatutako egoeren erantzunak modu garbi, argi eta ordenatuan aurkezten ditu. 21.-22.

Ea erabakitzen dituen xehetasunak gurasoekin ikuskizun batera joateko. 26.

1. unitatea. 5 zifrara arteko zenbakiak
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INTERESGUNEAK

Zentzumenak. Organoak (ikusmena, entzumena, dasta-
mena, ukimena eta usaimena). Zentzumenen zainketa.

METODOLOGIA ETA IKASTEKO ZAILTASUNAK

Unitate didaktiko honi ekiteko, hiru zifrako zenbakien errepasoa 
egin lau eta bost zifrako zenbakiak aurkeztu baino lehen.

Kontuan hartu milakoak eta hamar milakoak ikasiko dituzten 
lehenengo aldia dela. Ikasleek zailtasunak aurki ditzakete 
tartean zeroak dituzten zenbakiak irakurtzeko, idazteko eta 
deskonposatzeko; horiek gainditzeko, zenbaki horiek 
abakoaren bidez irudika daitezke.

Ondoren, zenbaki horien arteko konparazioa landu, baino 
handiagoa, baino txikiagoa eta …ren berdina kontzeptuak 
erabilita, eta ikurrak egoki erabiltzen direla zainduta. Gainera, 
emandako zenbaki baten aurrekoa eta hurrengoa kalkulatzen 
lagundu behar zaie ikasleei, bederatzi eta zero amaitzen diren 
zenbakien kasuan.

Azkenik, zenbakizko zuzenaren laguntzarekin, hiru zifrako 
zenbakiak ehunekoetara nola hurbiltzen diren irakatsi, eta 
eguneroko egoeratan aplikatu. Hurbilketa-ariketak egiteko 
taulak erabiltzeak lagundu egingo dio ikasleari modu 
ordenatuan eta laguntza grafikorik gabe ebazten.

ANIZTASUNARI ARRETA

Indartzea

 1.000tik 99.999ra arteko zenbakiak abakoarekin edo 
oinarri anitzeko blokeekin adierazi.

 Lau eta bost zifrako zenbakiak konparatu, abakoa edo 
oinarri anitzeko blokeak erabiliz.

 Hiru zifrako zenbakiak ehunekoetara hurbildu, lehenago 
zer bi ehunekoren artean dagoen esanda.

Sakontzea

 Deskonposaketa desordenatuetan azaldutako lau eta bost 
zifrako zenbakiak idatzi.

 Zenbakien arteko konparazioen igarkizunak egin.

 Gairen bat falta duten batuketen eta kenketen buruzko 
kalkuluko eragiketak osatu.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Lau eta bost zifrako zenbakien irakurketa eta idazketa 
zuzena Hizkuntzaren arloarekin lotuta dago.

Lau eta bost zifrako zenbakien irakurketa, idazketa eta 
konparazioa beste arlo batzuetan ere aplikatzen da, hala 
nola Ingurunearen Ezagueran, mendien altuera 
adieraztean, edo Heziketa fisikoan, korrika egin beharreko 
distantziak markatzean.

Zenbakizko zuzenak egitea Plastikaren arloarekin lotuta dago.

BALIOAK ETA JARRERAK

Errespetua. Esperientzia duten pertsonen aholkua balioestea.

IRAKURZALETASUNA SUSTATZEA

Unitate honetan irakurtzeko trebetasuna lantzen da; hau 
da, hitz baten esanahia testuinguruaren arabera 
jakitea. Horrela, hitz edo adierazpide baten esanahia zein 
den ez badakigu –esaterako, unitatea aurkezteko testuan, 
zortzimilako berba– testuan agertzen den zati hori arretaz 
irakurri behar dugu, hitzaren esanahia zein den jakiten 
lagunduko diguten arrastoak aurkitzeko. Matematikako 
problemak ebazteko ere oso trebetasun garrantzitsua da.

Era berean, Marixa poetisa, Ala Delta Azul saileko irakurgaia 
gomendatzen da.

IKTak ERABILTZEA

Ikasleak kalkulagailua erabiltzen hasteko, gelara kalkulagailu 
xume bat ekartzeko eskatu, eta oinarrizko 
funtzionamendua azaldu: nola pizten eta itzaltzen den, 
pantailak zer erakusten duen eta non dauden zenbakien 
teklatua eta eragiketa matematikoen teklak.

GURASOEKIN EGITEKO ARIKETAK

Gurasoek haurraren inguruan dauden lau eta bost zifrako 
zenbakien irakurketak, konparazioak eta hurbilketak egin 
ditzakete; hala nola, familiako kideen jaiotze-urteak, autoen 
matrikulak, edo loteriako zenbakiak.

Hiru zifrako zenbakien ehunekoetarako hurbilketa ere egin 
dezakete kantitate handiak erabiltzean edo horiei buruz hitz 
egitean, esaterako, zenbait produkturen prezioa.
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• Kalkulu koadernoak, 1. eta 3. koadernoak.

BESTE BALIABIDE BATZUK

GOMENDATUTAKO IRAKURGAIA

Marixa poetisa

Marixa bere poltsa hartuta 
hara eta hona dabil. Gaur 
lapurreta bat gertatu da 
hirian, eta polizia batek 
Marixa lapurra dela pentsatu 
du. Baina zer da Marixak 
poltsan daramana?

HIZTEGIA 

MATERIALEN ZERRENDA

Zenbakiak: 1.000tik 99.999ra arteko zenbakiak, milakoa, 
hamarmilakoa.

Eragiketak: baino handiagoa, …ren berdina, baino 
txikiagoa, konparatzea, ordenatzea, hurbiltzea.

eko

materialak

• Aniztasuna lantzeko materiala, 9.-12., 77. eta 
89.-90. or.

• Ebaluaziorako materiala, 8.-11. eta 88.-89. or.

• Baliabideen CDa.

IRAKASLEARENTZAKO MATERIALA

• CD elkarreragilea, 1. unitatea.

IKASLEARENTZAKO MATERIALA

• 1. lan koadernoa, 6.-11. eta 30. or.

MATERIAL OSAGARRIA

• Horma irudiak, 1. Zenbakiak eta eragiketak.

• ADErako CDa.

IKASGELARAKO MATERIALA

Matematika 3

1. UNITATEA

HELBURUAK

• Hiru zifrako zenbakiak ehunekoetara hurbiltzea.

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

 Hasierakoak 

• Bi zifrako zenbakiak erabilita hurbiltzeko 
kontzeptua gogoratu.

• Arbelean, bi zifrako zenbaki bat hamarreko 
hurbilenekora hurbiltzeko adibide bat idatzi.

 Garapenekoak

• Arbelean, hiru zifrako zenbakiak ehunekoetara 
nola hurbiltzen diren azaldu, ikusteko errazagoa 
izan dadin, zenbakizko zuzena erabilita.

• Hurbilketak duen garrantziaz eta eguneroko 
bizitzan duen erabilgarritasunaz jabearazi 
ikasleak, batzuetan, ezinezkoa baita kalkulu 
zehatza egitea.

• Zenbaki desberdinek hurbilketa bera eduki 
dezaketela azaldu.

• 1. ariketa denok elkarrekin zuzendu, zalantzaren 
bat badago berori argitze aldera.

 Bukaerakoak

• Irudimenezko zenbakizko zuzen batean 
irudikapen bat egin: ikasle bakoitzak zenbaki bat 
eramango du orri batean txikienetik handienera 
ordenatzeko, eta ehunekoetara eta 
hamarrekoetara hurbiltzeko ariketak egiteko.

• Idatzi lau zenbaki 400etik baino 500etik hurbilago 
daudenak.

• Idatzi hiru zenbaki 900etik baino 800etik hurbilago 
daudenak.

• Honako zenbaki hauek zer ehunekoren artean dauden erantzun.

 187   390   541   765

• 356 zenbakiaren aurreko eta hurrengo ehunekoa zein 
den esan.

• Honako galdera honi erantzun. 891 zenbakia 800 eta 
900 zenbakien artean dago. Zein da ehuneko hurbilena?

 Sakontzea

• Hamarreko hurbilena 50 duten bi zifrako zenbaki 
guztiak idatzi.

 Ehuneko hurbilena 700 eta hamarrekorik hurbilena 
720 duen zenbaki bat bilatu.
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Matematika 3

1. UNITATEA

gora-beherako kalkuluak egiteko.

• Haur bakoitzak txirlotan lortu dituen puntuan 
ehunekoetara hurbildu. Asierren lagunak bolatoki batera 
joan ziren ikasturte-hasiera ospatzera, eta honako emaitza joan ziren ikasturte-hasiera ospatzera, eta honako emaitza 
hauek lortu zituzten txirlotan.

Izei: 245 puntu Joseba: 232 puntu

Nerea: 278 puntu  Asier: 162 puntu 

Idoia: 189 puntu  Mikel: 281 puntu

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

• Aurreko ariketa modu argi eta ordenatuan aurkezteko 
taula bat egin. Asierren lagunek lortu duten puntuazio 
zehatzak zutabe batean jaso, eta beste zutabe batean, 
hurbilen dagoen ehunekora hurbiltzen diren puntuazioak.

 hiru zifrako zenbakiak 
adierazteko eta ehunekoetara hurbiltzeko.

• http://www.aaamatematicas.com/
est32_x3.htm#section2
Zenbakiak ehuneko hurbilenera hurbiltzeko 
webgunea.

Gelako programazioak 

Ustiaketa didaktikoa

Unitate bakoitzeko  
helburuen, edukien eta 

ebaluazio irizpideen 
programazioa.

Unitateko hiztegia.

Ikaslearen liburuko orrialdeak 
irudikatzen dira, ariketen erantzunak 
emanda.

Erdietsi nahi diren 
helburuak.

Edukiak lantzen
orientatzeko eta laguntzeko 

iradokizun metodologikoak.

Proiektuaren
materialak.

Oinarrizko gaitasunen garapena, 
gaitasun adierazleak eta ariketak 
barne.

Eta gainera…

  Edukiak barneratzea 
errazteko baliabideak
eta teknologiak.

• Hiru edo lau zifrako zenbaki bati buruz 100 batzea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1. unitatea. 

INTERESGUNEAK

METODOLOGIA ETA IKASTEKO ZAILTASUNAK

Unitate didaktiko honi ekiteko, hiru zifrako zenbakien errepasoa 
egin lau eta bost zifrako zenbakiak aurkeztu baino lehen.

Kontuan hartu milakoak eta hamar milakoak ikasiko dituzten 
lehenengo aldia dela. Ikasleek zailtasunak aurki ditzakete 
tartean zeroak dituzten zenbakiak irakurtzeko, idazteko eta 
deskonposatzeko; horiek gainditzeko, zenbaki horiek 
abakoaren bidez irudika daitezke.

Ondoren, zenbaki horien arteko konparazioa landu, 
handiagoa, baino txikiagoa
erabilita, eta ikurrak egoki erabiltzen direla zainduta. Gainera, 
emandako zenbaki baten aurrekoa eta hurrengoa kalkulatzen 
lagundu behar zaie ikasleei, bederatzi eta zero amaitzen diren 
zenbakien kasuan.

Azkenik, zenbakizko zuzenaren laguntzarekin, hiru zifrako 
zenbakiak ehunekoetara nola hurbiltzen diren irakatsi, eta 
eguneroko egoeratan aplikatu. Hurbilketa-ariketak egiteko 
taulak erabiltzeak lagundu egingo dio ikasleari modu 
ordenatuan eta laguntza grafikorik gabe ebazten.

ANIZTASUNARI ARRETA

baino handiagoa, …ren berdina, baino 

• Zenbaki desberdinek hurbilketa bera eduki 

• 1. ariketa denok elkarrekin zuzendu, zalantzaren 

 Bukaerakoak

• Irudimenezko zenbakizko zuzen batean 
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guztiak idatzi.

• Ehuneko hurbilena 700 eta hamarrekorik hurbilena 
720 duen zenbaki bat bilatu.

c

d

e

beste
material material 
batzukbatzuk

Proiektuaren gainerako 
materialekin duten erlazio grafikoa.

Interes gunearekin zerikusia 
duten gomendatutako 
irakurgaiak.

Aniztasunari arreta
egiteko ariketak,

indartzekoak eta 
sakontzekoak. 

PROIEKTUAREN MATERIALAK

ANIZTASUNA LANTZEKO MATERIALA

 9. or.

 Adibidez, 660, 670, 680 eta 690.



Aniztasuna lantzeko materiala
Fotokopiatzeko materiala, ikaslearen liburuko programa-
zioari doitzen zaizkion gaikako multzoetan banatuta.

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

 Unitate bakoitzeko
edukien bi ebaluazio daude,
maila desberdinetakoak.

  Zenbait eduki sakontzeko 
materiala.

Adimena aktibatzeko fi txak, 
gaitasunak garatzeko eta 

pentsaera estrategiak 
hobetzeko.

Eduki zailenak 
indartzeko fitxak.

Ikaslea: Ikasturtea: Data: 
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Idatzi kasu bakoitzean, biderkadura zenbaki hori duten bi biderketa.2

Espazio ontzi horiek abian jartzeko, idatzi beso bakoitzean dagokion biderkagaia              
edo biderkadura.

1

Biderkatzeko taulak4

18 159 × 2

12 20

24 16

6

1

× 6

× 8
× 4

× 7

12

30

54

18
6042

0

36

48

24

80
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7

3

5
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40
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3632

56

32
40

48

8

2
0

9

8

3

28
42

14

0

63

3521

56

70

7

49

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

 Oinarrizko gaitasunen 
ebaluazioa 
unitateen arabera.

 Oinarrizko gaitasunen 
ebaluazioen bidez, 
hiruhilekoa amaitutakoan 
ikasle bakoitza zenbat 
garatu den jakingo dugu.

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

Ikaslea: Ikasturtea: Data: 
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S

6«Biderkenketak»

Ebatzi honako «biderkenketa» hauek.1

27 6

4

45 8

5

27 3

9

18 3

5

63 8

7

44 6

7

28 4

7

4 2

2

20 8

2

37 8

4

25 3

8

29 5

5

22 5

4

52 9

5

14 7

2

19 2

9

34 4

8

6 2

3

30 8

3 

11 2

5

«Biderkenketak» egiteko, honela egin behar dut buruzko kalkulua:

25 7

3

1. Eskuineko zifrak biderkatuko ditut, goikoa behekoarekin.

7

3
 7 × 3  21  da.

2.  Biderkadura hori, goian ezkerrean dagoen zenbakiari kenduko diot, eta emaitza 

behean idatziko dut. 

 
25 7

4 3

 
 21etik 25era 4 daude.

 25 – (7 × 3) = 4

Ikaslea: Ikasturtea: Data: 
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Erreparatu honako puzzle honen piezei. Pieza bakoitzak zenbaki bat dauka.1

5Arreta

Ondoren, idatzi zenbaki bera goikoekin bat egiten duten piezetan.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

Ikaslea: Ikasturtea: Data: 
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Ingurumen egitaraua
7

Irakurri filmaren izenburua. Gustatuko zaizula uste al duzu? Azaldu zure erantzuna.

 

1

Etxean bi auto izango bazenituzte, eta hilean hiru aldiz 
mahuka batekin garbituko bazenituzte, zenbat litro ur 
erabiliko zenituzkete, kontuan hartuta auto bakoitza 
garbitzeko 340 L ur behar direla?

2

Irakurri honako testu hau

Egin gogoeta eta erantzun

  Erantzuna: 

•	Zer egingo zenuke autoak garbitzeko ur gutxiago erabiltzeko?

 

 

Ingurumen egitarauko hezitzaileak zuen gelara joan dira urari buruz hitz egitera. 
Hasteko, film bat eman dute: Ba al dakizu zenbat litro ur erabiltzen dituzun egunero? 
Ondoren, laburpen hau eman dizuete.

BA AL DAKIZU ZENBAT LITRO UR ERABILTZEN DITUZUN EGUNERO?

Pentsatu al duzu inoiz zenbat ur kontsumitzen duzun egunean? Komuneko tanga 
husten duzun bakoitzean 10 L ur erabiltzen dituzu; dutxa bat hartzean, 40 L; 
eta bainua hartzen baduzu, 200 L. Haginak garbitzean txorrota zabalik uzten baduzu, 
20 L kontsumitzen dituzu; eta 9 L, eskuak garbitzean txorrota ixten ez baduzu. 
Harrikoa txorrota zabalik dagoela egitean, 90 L gastatzen dira. Eta sukaldean, arropa 
garbitzen, landareak ureztatzen eta abarren ere ura gastatzen dugu. Ura ondasun 
urria eta beharrezkoa da, eta zaindu egin behar dugu. Ez al duzu uste?

084_111_EVCBUnidad_101977E.indd   100 28/05/12   10:40
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Bandera urdina duten hondartzak
2

Irakurri arretaz

Hondartzak nola zaintzen diren ikasten ari 
zarete gelan. Irakasleak esan dizue 
hondartzei eta kirol portuei bandera urdina 
ematen dietela arau jakin batzuk betetzen 
dituztenean: harea eta ura garbi edukitzea, 
komunak eta laguntza zerbitzua edukitzea, 
seguruak izatea eta ingurumena babestea.

Honako taula honetan Estatuko kostaldean zenbat bandera urdin dauden agertzen da. 
Kalkulatu, eta osatu falta diren datuak idatzita. 

1

Pentsatu eta kalkulatu

  Erantzuna: 

•	2008tik 2010era, bandera urdinen kopurua handitu ala txikitu egin da?

 
Bandera 
urdinak 

hondartzetan

Bandera 
urdinak kirol 

portuetan

Bandera 
urdinak 
guztira

2008 382 73

2009 493 571

2010 84 609

Eraiki lerroen grafiko bat 2008tik 2010era guztira izan diren bandera urdinen kopuruarekin. 
Erabili goiko taulako datuak.

2

112_131_EVCBTri_101977E.indd   120 28/05/12   10:40

Ikaslea: Ikasturtea: Data: 

DE

80 © IBAIZABAL / FOTOKOPIATZEKO MATERIAL BAIMENDUA

DI
AG

N
O

ST
IK

O
RA

KO
 e

ba
lu

az
io

ak
ED

U
KI

EN
 e

ba
lu

az
io

ak
O

G
 e

ba
lu

az
io

a 
- H

iru
hi

le
ko

a
O

G
 e

ba
lu

az
io

a 
- U

ni
ta

te
a

Eb
al

ua
zi

oa
ra

ko
 S

AR
ET

AK

Ur parkean
A

Astebete lehenago, gurasoen baimen sinatua eta parkerako sarrera ordaintzeko 12 € ekarri 
behar izan zituzten ikasleek. Kontuan hartuta 56 mutil eta 49 neska joan zirela, zenbat diru 
jaso zuen irakasleak guztira? Aukeratu eragiketa zuzena, eta erantzun.

16

Egiten zuen beroarekin eta horrenbeste jolastuta, ikasleak egarritu egin ziren. Ikasleetako lau 
edarien kioskora joan ziren freskatzera. Begiratu prezioen zerrendari, eta osatu taula.

17

Ikastetxeko ikasle talde bat ur parkera 
joan zen ostiralean egun pasa. Hainbat 
jolasetan aritu ziren: ur txirristak, 
ur jauziak, olatuen igerilekua, etab.

1 0 5
+ 1 2

1 0 6
× 1 2

1 0 5
× 1 2

  Erantzuna: 

  Erantzuna: 

Haurrak Dirua Erosketa Itzulkina

Ander ura

Garazi gaseosa

Begoña freskagarria

Martin irabiakia

Parkean 6 txirrista zeuden eta bertatik 870 litro ur jaisten ziren, guztietatik kopuru bera. 
Zenbat litro ur jaisten ziren txirrista bakoitzetik? Koloreztatu eragiketa zuzena, eta ebatzi.

18

870 + 6

870 : 6

870 – 6

Ura: 75 cent

Freskagarria: 1 € eta 25 cent

Irabiakia: 85 cent

Gaseosa: 80 cent

Zukua: 1 €
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Ikaslea: Ikasturtea: Data: 
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Luzera
B

8

Irune oinez joaten da eskolara egunero. Begiratu planoari, eta erantzun honako 
galdera hauei. 

1

Idatzi neurri unitate bakoitzarekin neurtuko zenituzkeen bi gauza.2

•	Zer laukitan dago Iruneren etxea? 

•	Zer laukitan dago eskola? 

•	Koloreztatu urdinez 20.500 cm-ko ibilbidea; gorriz, 250 m-ko ibilbidea; eta berdez, 
358 dm-ko ibilbidea.

•	Zein da ibilbiderik laburrena? . Zein da ibilbiderik luzeena?  

5

4

3

2

1

A B C D E

•	Zentimetroa 

•	Metroa 

•	Dezimetroa 

•	Kilometroa 

Kalkulatu buruz, eta osatu kartelekin.3

•	45  = 90

•	35  = 60

•	  +  = 100

•	85  = 60

•	95  = 190

•	90 – 15 = 

+ 25 – 25 × 2 75

004_055_EVContenidos_101977E.indd   38 28/05/12   10:38
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Irune oinez joaten da eskolara egunero. Begiratu planoari, eta erantzun honako
galdera hauei. 

1

Idatzi neurri unitate bakoitzarekin neurtuko zenituzkeen bi gauza.2

•	Zer laukitan dago Iruneren etxea? 

•	Zer laukitan dago eskola? 

•	Koloreztatu urdinez 20.500 cm-ko ibilbidea; gorriz, 250 m-ko ibilbidea; eta berdez,
358 dm-ko ibilbidea.

•	Zein da ibilbiderik laburrena? . Zein da ibilbiderik luzeena? 

5

4

3

2

1

A B C D E

•	Zentimetroa

•	Metroa

•	Dezimetroa

•	Kilometroa

Kalkulatu buruz, eta osatu kartelekin.3

•	45  = 90

•	35  = 60

•	  +  = 100

•	85  = 60

•	95  = 190

•	90 – 15 = 

+ 25 – 25 × 2 75

Ikaslea: Ikasturtea: Data: 
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Erreparatu kostaldeko honako paisaia honi, eta inguratu gorriz metro bat baino gutxiago 
duten elementuak.

1

Irakurri, eta ezabatu esaldi bakoitzean agertzen den okerreko unitatea.2

Idatzi zer unitate erabiliko zenukeen honako luzera hauek neurtzeko.

•	Mendi baten altuera: 

•	Bi hiriren arteko distantzia: 

•	Mertxika baten zabalera: 

•	Ibai baten luzera: 

•	Kale argi baten altuera: 

3

Kalkulatu buruz, eta idatzi emaitzak.

•	25 × 2 = 

•	75 + 75 = 

•	65 – 45 = 

•	65 + 25 = 

•	85 × 2 = 

•	95 – 25 = 

4

Luzera
A

8

•	Itsaski biltzaileak 160 zentimetroko altuera dauka, zenbat dezimetro dira? 

•	Artea 18 dezimetro  metro              
 luze da.

•	Igela 15 dezimetro  zentimetro
 luze da.

•	Erreka 18 dezimetro  zentimetro
 zabal da.

•	Artearen hostoak 2 zentimetro
 

dezimetro
 ditu.
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1. Zenbakiak eta eragiketak

Matematika - Lehen Hezkuntzako 2. zikloa

I B A I Z A B A L 

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

3.267.145 = 3 M1   2 EM   6 HM   7 M   1 E   4 H   5 U

3.267.145 = 3.000.000 + 200.000 + 60.000 + 7.000 + 100 + 40 + 5

3.267.145 honela irakurtzen da: hiru milioi berrehun eta hirurogeita zazpi mila ehun eta berrogeita bost.

Zehatza

Zatiketa

zatikizuna (Zk)
zatitzailea (zt)

zatidura (zd)

hondarra (h)

2 4 2

– 2 12

0 4

– 4

0

Biderketa

E H U
2 3 4

× 5 6

1 4 0 4

+ 1 1 7 0

1 3 1 0 4

biderkagaiak

biderkadura

Kenketa

kenkizuna

kentzailea

kendura

Bururakoekin

Bururakorik gabe

E H U
4 6 7

– 2 1 5

2 5 2

E H U
2 2 0

– 1 3 5

8 5

3 2 6 7 1 4 5

Batuketa

Bururakorik gabe

Bururakoekin

E H U
4 5 8

+ 2 6 3

7 2 1

E H U
3 5 7

+ 2 4 1

5 9 8

batugaiak

batura

M1 EM HM M E H U

kentzailea + kendura = kenkizuna

101880M_MURALES_2ºCiclo_01.indd   1

5. Irudi lauak

I B A I Z A B A L 

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

Zirkunferentzia Zirkulua

Heptagonoa
Hexagonoa

Pentagonoa

Oktogonoa

8 alde

3 alde

2 alde paralelo Alde paralelorik ez

7 alde

Triangeluak

Laukiak

6 alde
5 alde

Aldekidea Isoszelea

4 aldeak berdinak 

4 angeluak berdinak
Aldeak binaka berdinak 

4 angeluak berdinak

4 aldeak berdinak 

Angeluak binaka berdinak
Aldeak binaka berdinak 

Angeluak binaka berdinak

Eskalenoa
Aldeen 
arabera

Paralelogramoak

Ez-paralelogramoak

Erronboa

Karratua

Trapezioa

Laukizuzena

Trapezoidea

Erronboidea

4 alde

2 alde paralelo Alde paralelorik ez

4 angeluak berdinak 4 angeluak berdinak

Ez-paralelogramoak
Ez-paralelogramoak

Trapezioa Trapezoidea

© IBAIZABAL

6. Gorputz geometrikoak

Matematika - Lehen Hezkuntzako 2. zikloa

I B A I Z A B A L 
G R U P O  E D I T O R I A L  L U I S  V I V E S

Kuboa

erpina

ertza
aurpegia

Prisma

Piramidea

erpina

oinarria

oinarria

oinarria

ertza

aurpegia

aurpegia

erpina

ertza

Zilindroa

Konoa

Esfera

oinarria

erpina

erradioa

erradioa

oinarriak

erradioa

101880M_MURALES_2ºCiclo_06.indd   1
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3. Neurriak

Matematika - Lehen Hezkuntzako 2. zikloa

I B A I Z A B A L 

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

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

: 10

× 10

kg

hg

dag

g

dg

cg

mg

: 10

× 10

1 m = 10 dm = 100 cm = 1.000 mm

1 km = 10 hm = 100 dam = 1.000 m

1 kg = 1.000 g

1 tm = 1.000 kg

Luzera

Edukiera Denbora 1 h = 60 min

1 min = 60 s

Masa

Matematika - Lehen Hezkuntzako 2. zikloa

© IBAIZABAL

4. Zuzenak eta angeluak

Matematika - Lehen Hezkuntzako 2. zikloa

I BA I ZABAL GRUPO  ED I TOR IA L  LU I S  V I V E S

Lerro motak

Lerroak

Angeluak

Angelu baten elementuak

Angelu motak

Angelu kamutsa

Angelu laua

Angelu zuzena
Angelu zorrotza

Lerro zuzena
Zuzenerdia

Lerro kurbatua Lerro poligonala

Segmentua

Paraleloak
Perpendikularrak

Zeiharrak

Ebakitzaileak

Lerro zuzenak

aldea
erpina

aldea

101880M_MURALES_2ºCiclo_04.indd   1
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Matematika - Lehen Hezkuntzako 2. zikloa

Bururakoekin

E H U
2 2 0

– 1 3 5

8 5

Bururakoekin

E H U
4 5 8

+ 2 6 3

7 2 1

5 9 8 batura

kentzailea + kendura = kenkizuna
kentzailea + kendura = kenkizuna

© IBAIZABAL

2. Grafikoak

Futbola

Tenisa

Saskibaloia

Errugbia

2520151050

Matematika - Lehen Hezkuntzako 2. zikloa

I B A I Z A B A L 
G R U P O  E D I T O R I A L  L U I S  V I V E S

Datuen taulak

Lerroen grafikoak

Barra grafikoak

Piktogramak

Kirola

Saskibaloia

Tenisa

Errugbia

Futbola

Zenbaketa Emaitza

||||| ||||| ||||| 15
||||| ||||| 10

||||| 5
||||| ||||| ||||| ||||| 20

FutbolaErrugbiaTenisaSaskibaloia

25

20

15

10

5

0

Futbola

Tenisa

Saskibaloia

Errugbia

2520151050

FutbolaErrugbiaTenisaSaskibaloia

25

20

15

10

5

0
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16  Proposamen didaktikoa

Irakaslearentzako
eta gelarako materiala

Baliabideen CDa

Gelako horma irudiak
 Zenbakiak eta eragiketak

 Grafikoak

 Neurriak

 Zuzenak eta angeluak

 Irudi lauak

 Gorputz geometrikoak

Norberaren 
beharren arabera 
alda daitekeen 

PDF-a 
fotokopiatzeko

baliabide guztiekin.

Material osagarriko 
erantzunak:
Lan koadernoak, 
Aniztasuna lantzeko 
materiala eta 
Ebaluaziorako 
materiala.

Gelako programazioak.

ADEn irudikatzeko 
ikaslearen liburua.

Baliabide digitalen CDa 
irakaslearentzat.

Baliabide digitalen CDa 
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H

Matematika

BALIABIDEEN CDa
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ADErako CDa

ADEn lantzeko ariketa 
interaktiboak: zenbakiak eta 

eragiketak, grafikoak, neurriak, 
zuzenak eta angeluak, irudi lauak 

eta gorputz geometrikoak.

ADE-RAKO 
JARDUERA 
ELKARRERAGILEAK
Baldintza teknikoak: 
Pentium multimedia prozesadorea,
1024x768, 512 MB RAM. 
LINUX, MAC eta WINDOWSekin 
bateragarria.
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18  Proposamen didaktikoa

Hasierako hurbilketa batean zenbakiekin eta formekin 
loturiko ezagutza multzoa da matematika, eta pixkanaka-
pixkanaka osatuz doa, askotariko egoerak aztertzeko modu 
bat eratu arte. Lehen Hezkuntza garaian horrek duen 
zentzua esperimentala da, batik bat; ikaskuntza edukiek 
ikaslearentzako hurbilekoa eta ingurukoa dena hartzen 
dute oinarri, eta problemak ebazteko eta ikuspegiak 
konparatzeko testuinguruetan jorratzen dira. Ikasleek 
dagoeneko badakizkiten ezagutzetatik eta norberaren 
esperientzietatik abiatuta ikasi behar dute; hori dela eta, 
ikaslearen liburuan CD bat txerta tzen dugu.

Lehen Hezkuntzako Matematika arloak ikasleek oinarrizko 
matematikarako gaitasunak garatzea du xede, zenbakien 
alfabetatzea, eta kalkulu eragiketak eskatzen dituzten 
problemak ebazten hastea, geometriako ezagutzak lortzea 
eta estimazioak egitea, eta horiek guztiak eguneroko 
bizimoduko egoeretan erabiltzeko gai izatea.

Arloaren oinarri orokor hori eta Lehen Hezkuntzako curricu-
luma eratzen duten elementuak abiapuntu, Pixepolis proiek -
tuaren honako proposamen didaktiko hau garatu da 
Matematika arloko 2. ziklorako, eta honako multzo hauetan 
banatuta dago:

• Zenbakiak. Lehen Hezkuntzako 1. zikloan barneratutako 
zenbakizko zentzumena finkatu nahi da, zazpi zifrara 
arteko zenbakiak ikastea, zenbaki ordinalak, zatikiak, 
hamarrenak eta ehunenak eta hainbat egoeratan nola 
aplikatzen diren. Zenbakien arteko konparazioa, zenba-
kien ordena eta haien arteko erlazioa modu grafiko eta 
goranzkoan aurkezten dira, eta ondoren, zailtasun maila 
desberdineko ariketak egingo dituzte.

• Eragiketak. Oinarrizko eragiketak ikasten jarraituko dute, 
apurka-apurka haien zailtasuna handituta eta une oro 
zenbakiak eta benetako egoeretako zenbakizko kalkulua 
erabiltzeagatiko interesa ahalbidetuz.

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

• Buruzko kalkulua. Buruzko kalkuluko hainbat estrategia 
ere garatzen dira, eta ikasleek euren kabuz bestelako 
estrategiak sortzea bultzatzen da. 

• Neurketa. Ziklo honetan, 1. zikloan erabilitako neurri 
unitateak zabalduko dira, eta azaleren neurketa gehituko 
da; neurketak egingo dira ohiko tresna eta neurri unitate 
egokiak erabiliz, eta eguneroko bizimoduko objektuen 
gutxi gorabeherako neurketak ere egingo dituzte.

 Horrekin, neurketetan erabilitako unitateak eta prozesuak 
ahoz eta idatziz, eta hiztegi egokia erabilita, ezagutzeko 
eta adierazteko interesa piztu nahi da ikasleengan. Aldi 
berean, denboraren irakurketak egingo dituzte erlojuetan, 
eta denbora tarteak adierazten dituzten neurri unitateak 
erabiliko dituzte orduen informazioa behar bezala 
interpretatzen ikas dezaten.

• Geometria. Geometriari ikasleak era autonomoan 
barneratzeko moduan ekiten zaio, benetako material eta 
ereduak erabiliz. Planoari dagokionez, lerro, angelu, irudi 
lau eta gorputz geometriko, irudi biratu, trasladatu eta 
simetrikoak lantzen dira, planoen eta mapen oinarrizko 
adierazpenarekin batera. 

 Ikaslea haiek ulertzeko eta eraikitzeko gai izatea eta 
hainbat testuingurutan mugitzeko erabiltzea lortu nahi da.

• Informazioaren tratamendua. Datuak tauletan eta gra-
fikoetan zenbatzeko, adierazteko eta interpretatzeko estra-
tegia eraginkorrak irakatsiko zaizkie, problemak ebazten 
laguntzeko. Azkenik, ausazko mintzairarekin hasiko dira.

• Problemak ebaztea. Edukien orrialdeetan ageri diren 
problemez gain, berariazko atal bat dago, Problemarik 
gabe!, problemak ebazteko estrategia zehatzak lantzea 
bide. Beti hasten da ikusizko laguntzarekin, testuinguruan 
kokatzeko; eta, gero, unitatean ikasitako kontzeptuekin 

Matematika arloaren
metodologia

Domingo Aguilera López | Noel Aguilera López
Cristóbal Espinosa Morente | Ana Patricia Martínez Ávila



zerikusia duten problemak proposatzen dira. Estrategien 
zailtasuna era mailakatuan antolatu da.

• Logika eta erronka matematikoak.  Logikako eta 
matematikako pentsaera garatzeko ariketak aurkezten 
dira behaketaren, intuizioaren, sormenaren eta arrazo na-
mendu logikoaren bitartez. Ariketa horiek esperi men-
tatzeko, ezaugarriak eta loturak aurkitzeko, gertaerak 
interpretatzeko, eskola-curriculumaren edukiak finkatzeko 
eta ezagutzak hainbat egoeretan erabiltzeko pentsatuta 
daude. Egoera horiek erronka gisa propo satzen dira, eta 
ikasleen jakin-mina piztea dute helburu.

Multzo horiek elkarrekin erlazionatuta landu behar dira, 
edukiak antolatzeko modu bat besterik ez direlako. Eta 
horiez gain, ezin dira bazter utzi honako bi hauek:

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

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

Gure proposamenaren metodologiak honako printzipio 
hauek ditu oinarri:

•  Ikaskuntza adierazgarria, ikaskuntza prozesua ikasleek 
dagoeneko badituzten ezagupenetatik eta esperientzie-
tatik abiatuta proposatzen baita.

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

• Matematikaren ikaskuntza prozesuan ikasleek duten 
motibazioa. Izan ere, ikasleen interesa pizteko eta arreta 
jartzeko moduan txertatu dira edukiak, bai norberaren 
esperientziei eta beharrei erantzuten dietelako, bai izaera 
ludikoa dutelako.

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

• Aniztasunari arreta, eta ikasleen ikasketa estiloei 
arreta. Proiektu honek hainbat material eta baliabide 
didaktiko jartzen ditu irakasleen eskura. Besteak beste, 
azpimarratu behar dira, ikaslearen liburuaz eta propo-
samen didaktikoaz gain, horma irudiak, Arbel Digital 
Elkarreragilerako ariketak, CD elkarreragilea, Aniztasuna 
lantzeko materialeko fotokopiatzeko fitxak (indartzeko 
eta sakontzeko), Ebaluaziorako materiala (edukien eta 
oinarrizko gaitasunen unitateen araberako ebaluazioekin; 
eta hiruhileko bakoitzeko, diagnostikorako ebaluazioekin 
eta oinarrizko gaitasunen ebaluazioekin) eta ikasleen 
koadernoak.
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Landu dugun gaitasunen ebaluazioak zerikusi zuzena 
dauka testuinguru bateko akzioarekin. Hori dela eta, 
hasiera-hasieratik azaldu behar dugu zer hartzen dugun gai-
tasuntzat: «Jarduera eraginkorrera bideratutako jakintza 
mota, ezagutzak eta balioak oinarri hartu eta hainbat tes-
tuingururi era eraikitzailean eta doituan egokitzea ahalbi-
detzen duten ariketetan garatzekoa» (Escamilla, 2008: 173).

Ulertzeko modu horrek garapen-testuinguruan kokatu 
beharrera garamatza. Ezin dugu ebaluaziorik egin irakas-
kuntza-ikaskuntza prozesua landu gabe; hori dela eta, 
gure ebaluazio probak eraikuntza proiektu baten osa-
garri dira: ikaslearen liburuko oinarrizko ezagupenak eta 
bertako ariketak, ikaslea gaitasunen ikuspuntuak eskatzen 
digun bizi tzako egoeratara eramateko ezinbesteko urratsa 
ematea ahalbidetzen digutenak.

Gure proposamenaren erreferente teoriko eta arautzaileak 
aurkeztuko ditugu, eta jarraian, horiek gauzatzeko ildoak, 
elementu bakoitzaren zeregina zehaztuta: irizpideak, adie-
razleak eta probak.

Zentzua, oinarriak eta araudia

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

• Zenbait helburu eta eduki gaitasunen ikuspegian txerta tzea. 

• Ikuspegi horretatik ariketak diseinatzea. 

• Praktikan jartzeko baliabideak aukeratzea. 

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

Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoaren eta berori 
garatzen duten curriculumari buruzko Errege Dekretuaren 
eta gainerako Dekretuen arabera, oinarrizko gaitasunen tre-
bakuntza arreta berezia behar duen printzipio pedagogikoa 
da. Xedapen horiei jarraikiz, ebaluazioa etengabeko proze-
sua da, eta etapa bakoitzari dagozkion oinarrizko gaitasu-
nak eta helburuak lortu diren arabera hartuko dira ikasleen 
sustapenerako erabakiak. Erreferente zuzenena ebaluazio 
irizpideak izango dira.

Halaber, diagnostikorako ebaluazio orokorrei dagokienez, 
Ebaluziorako Institutuak eta Hezkuntza Administrazioetako 
erakundeek, dagozkien hezkuntza sistemaren ebaluazio ar-
loan, diagnostikorako ebaluazio orokorrak egiten elkarla-
nean arituko dira. Hartara, datu adierazgarriak lortuko dira, 
bai ikasleenak eta autonomia erkidegoetako ikastegiei da-
gozkienak, bai estatu osokoak. Ebaluazio horiek curriculu-
meko oinarrizko gaitasunei buruzkoak izango dira, eta hala 
lehen hezkuntzan nola bigarrenean egingo dira.

Oinarrizko gaitasunen
garapena eta ebaluazioa

Amparo Escamilla González



Stuffebeam eta Shinkfieldek (1993) ebaluazioek plangin tzen 
informazio erabilgarria identifikatzeko duten garrantzia azpi-
marratu dute, eta horien barnean, jomugak, bitartekoak, 
prozesuak eta produktuak, hain justu. Euren TIPP akroni-
moan laburtu zuten (testuinguruaren, «input» deri tzonaren, 
prozesuaren eta produktuaren ebaluazioa). Aipatzekoa da 
«metaebaluazioa» balioa nola defendatu zuten; jarduera 
ebaluatzaile bera hausnarketa kritiko horren zati bihurtzen 
da: helburuak eta bitartekoak ebaluatzea, bai eta ebalua-
zioen kalitatea egiaztatzeko eta baieztatzeko ezinbesteko bi-
dea den lana ere. 

Zer ebaluatu. Irizpideak eta adierazleak

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

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

Irizpideen formari dagokionez, Tenbrincken (2006: 106-109) 
arabera, honako baldintza hauek bete behar dituzte:

1.  Ikaskuntzara bideratuta egon behar dute.

2.  Ikaskuntzaren emaitzak deskribatu behar dituzte.

3.  Esplizituak izan behar dute (argi adierazita, anbiguotasu-
nik gabe).

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

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

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

Jarduera adierazleen formulazioak gaitasunen ebaluazioari 
kalitatezko erantzuna ematen dio. Oinarrizko gaitasunen 
izaeragatik justifikatzen dira; gogoan izan gaitasun edo tre-
betasun bat elkarren osagarriak diren jakintzetatik lortu eta 
gara daitekeela. 

Adierazleen multzoak horien zentzua eta erabilgarritasuna 
identifikatuko ditu, eta haien ezaugarriei buruz gogoeta 
egitera bultzatuko gaitu horrek; lan mekaniko eta zorrotzen 
testuinguruetan kokatu ordez, honako alderdi hauengatik 
bereiziko dira:
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• Eboluzioa / garapena esan nahi dute.

• Bilakaera maila objektiboa erakusten dute. 

• Adostutakoak dira.

• Oinarrizko hainbat gaitasunekin lotuta daude.

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

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

Ebaluatzeko teknikak. Proben zeregina

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

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

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

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

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

Baina edonola ere, proba espezifikoak behar ditugu, era 
sintetikoan ikasleek erdietsitako lorpenak egiaztatzeko. 
Hiruhileko bakoitzeko probak eta amaierakoak ere eransten 
ditugu gure materialen artean. Ebaluazio jarraiaren printzi-
pioari doitzeko, proba horiek garatutako lanekiko koheren-
teak diren moduan planteatuko dira, eta gainera, gaitasu-
nen ikuspegiaren berezko baldintzak bete behar dituzte. 
Beharrezkoa da, horretarako, ezagutzak erabiltzeko eszena-
tokiak sortzea. Eszenatoki horiek espezifikoak dira, «bene-
tako ebaluazioa» deitu izan zaie. Monereo eta Castellók 
(2009) «benetako ebaluaziorako» dimentsioak azaltzen di-
tuzte; errealismoa, garrantzia eta sozializazioa. Ildo horri ja-
rraiki, gaitasunen ebaluazioarekin lotutako probetako arike-
tek honako ezaugarri hauek izan behar dituzte:

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

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

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

Adierazle horiek honako kode honi jarraiki ebaluatuko dira:

B: beti | M: maiz | Ba: batzuetan | I/E: inoiz ez



Ebaluaziorako gure materialek gaitasunen ebaluaziorako 
eskakizun guztiak betetzen dituzte. Hasteko, unitatez unita-
teko ebaluazioa aurkezten dugu jarraikortasun eta prozesu 
printzipioa bermatzeko; eta ebaluazioren jite trebatzailea 
ere kontuan hartuta.

Proba horien osagarri dira hiruhilekoak eta urtekoak, ikasleen 
ikaskuntzen eraikuntzaren segimenduari balioa gehitzen 
diotenak.

Balorazioetan objektibotasuna bermatzeko
erregistrorako tresnak

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

Izan badiren tresnen artean, aipatzekoak dira honako hauek: 
gelako egunerokoak, paper zorroak (ariketa adierazgarrienak 
jasotzeko) eta estimaziorako eskalak. Gure materialek pro-
posamen bat dakarte. Arlo eta hiruhileko bakoitzerako 
jarduera adierazleak adierazten dituzte, eta amaierako pro-
posamen bat ere badaukate. Landutako gaitasunak zer 
mailatan lortu diren jakiteko informazioa bil daiteke, horien 
zehaztasunaren eta ariketen loturaren bitartez. Tresna horren 
sistematikotasuna, berorrekin loturiko ebaluazio irizpideak 
identifikatzean ere gauzatzen da.

Gure proiektuak bereziki landu du betekizun horiek betetzen 
dituzten adierazleen diseinua. Ebaluaziorako materialek uni-
tate bakoitzeko adierazleak jasotzen dituzte, eta horietako 
batzuk, trebetasunak identifikatzen dituztenak, oroko-
rragoak bihurtzen dira hiruhileko eta urteko adierazleetan, 
eta horrela, abilezia bihurtzen dira.
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Adimena
aktibatzea

Alberto Cascante Díaz

1. Aurkezpena

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

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

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

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

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

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

2. Helburuak

Honako hauek dira:

• Adimena osatzen duten oinarrizko gaitasunak garatzea.

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

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

• Ikasleak estimulatzea pentsaera inpulsiboaren ordez 
pentsaera gogoetatsua izan dezaten, intuiziozkoaren or-
dez estrategikoa, eta mendekoaren ordez, autonomoa.

3. Oinarriak

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

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

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

Estrategien bidez ikasleak «zer» egin eta «nola» egin bada-
kiela eransten badiegu kontzeptu horiei, motibazioa, hala 
intrintsekoa nola estrintsekoa, nahita dagoela presente eta 
indartuta esan dezakegu, eta hura da, gainera, proiektu ho-
nen helburu garrantzitsu bat.



4. Aplikazio irizpideak

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

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

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

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

• Ondoren, lanerako estrategia bat erakutsiko da. Estrategia 
hori «nola egin daiteke?» galderaren erantzun praktikoa 
da. Ikaskuntza horretan funtsezkoa da irakasleak esku 
hartzea, soluzio arin eta segurua lortzeko «nola» egin dai-
tekeen azalduko du, ahaleginak eta denbora aurrezte al-
dera.

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

• Bilakaera hori lortzean, interesgarria da jarraitutako pro-
zesua aztertzea edo eztabaidatzea. Horrez gain, eskatu-
tako soluzioa lortzean sortu diren aparteko aukerak az-
tertuko dira, eta batzuek erabili ahal izan duten banako 
pentsaera prozesuari arreta egingo zaio.

Ariketak ez daude pentsatuta ikasleak ebaluatzeko, termi-
noaren ohiko zentzuan; hargatik, irakaslea orientatzeko ele-
mentu dira, ikasleen gaitasun intelektualak hobeto ezagu-
tzeko baliagarri izango zaizkielako, eta eskolako dinamiketan 
ohikoak ez diren ikuspegietatik datorren informazio gehiago 
izango dutelako arian-arian.

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

Ikasteak ahalegina eskatzen duela helarazi behar zaio, eta 

ikasle bakoitzaren erritmo ezberdinekiko errespetua eraku-

tsi behar da.

5. Ariketen, estrategien eta gaitasunen deskribapena

Adimena aktibatzeko helburuetako bat estrategiak hobe-

tzea da, ariketa akadekimoei jarrera hobearekin aurre egite-

ko. Baina, zeri esaten zaio «ikaskuntzako estrategia»?

Termino horrek informazioa lortzeko, barneratzeko, azter-

tzeko eta onartzeko adimenaren prozedurei egiten die erre-

ferentzia, hau da, planteatutako problemak ebaztera bide-

ratutako zenbait ekintza zuzentzeko eta koordinatzeko 

balio diguten prozedurei.

Estrategia bat noiz, non eta zergatik erabil daitekeen esti-

matzea dakar, edota aldiz, zehaztutako bideari jarraitzea. 

Horiei esker, proposatutako helburua modu onenean lor-

tuko dugu, esfortzua errentagarri eginez eta gure pentsae-

raren erantzunen kalitatea hobetuz.

Ariketa bat ebaztean arrazoibideak, pertzepzioak, arretak, 

memoriak eta gainerako arlo intelektual guztiek esku har-

tzen dute, baina, ebatzi behar dugunaren arabera, ba tzuek 

besteek baino hein handiagoan.

Adimenaren azterketa errazteko, esku artean dugun mate-

rialak honako gaitasun hauek lantzen ditu:

– Arreta.

– Memoria.

– Orientazio espaziala.

– Denboraren orientazioa.

– Ahozko arrazonamendua.

– Zenbakizko arrazonamendua.

– Sormenezko pentsamendua.
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Ikasgela elkarlana kontuan hartuta antolatzea ez da lan erra-
za; batzuetan, ametsa dirudi tentsio, lehia eta bazterketak 
sortzen dituzten ikasleek irakasleak irakatsitakoa ikasteko el-
karri laguntzea. Ikasgela elkarlanerako moduan egitura-
tzeak, kasu askotan, talde osoan esku hartzea dakar lehen-
bizi, pixkanaka «ikaskuntza komunitate» txiki bat bihurtzeko. 
Kasurik onenean, espazio berean dauden eta kasu txarre-
nean, banatuta eta tentsio ugari dituen ikasgela taldeak 
«talde» xume bat izateari utzi behar dio, eta «komunitate» 
txiki bat sortu. Batzuek besteekiko interesa erakustea da 
abiagunea; helburu berberak lotzen dituztela kontura tzen 
dira —eskolako edukiak ikastea—, eta elkarri lagunduz 
gero, helburua errazago lortzen dutela ohartzen dira.

1. Zer da erlarlaneko ikaskuntza?

«Ikaskuntza komunitate» txiki bihurtutako gela da, eta el-
karlaneko ikaskuntza ikasle talde txikien (3-5 kide bitarte-
koak) erabilera didaktikoa da; hala, haien arteko bat-bateko 
elkarrekintza eta guztien parte-hartze berdinkidea ahalik 
eta gehien aprobetxatzen da, ahalik eta gehien ikas deza-
ten eta taldean lan egin dezaten (Johnson, Johnson eta Ho-
lubec, 1999; Kagan, 1999). Oinarrizko talde deituriko talde 
horien funtsezko ezaugarria haien heterogeneotasuna da, 
zentzu orotan: generoa, motibazioa, errendimendua, kultu-
ra, etab.1 

Elkarlaneko ikaskuntza talde bateko kideek erantzukizun bi-
koitza dute: irakasleak irakatsitakoa ikastea, eta taldeko ki-
deek ikas dezaten laguntzea.

Ez da gela batean ikasleek noizean behin «taldeko lan bat 
egitea»; aldiz, antolatuta egon behar dute era iraunkor eta 
egonkorrean, «lan taldeak» eratuta, elkarrekin ikasteko, eta 
noizean behin, hala suertatzen bada, guztien artean lanen 
bat egiteko.

1  Talde horien edo horien funtzionamenduaren deskribapen zehatzagoa 
lortzeko D. W. Johnson, R. T. Johnson, E. J. Holubec (1999) eta P. Pujolàs 
(2004) kontsulta daitezke.

Ikasleen protagonismoa eta haien parte-hartze aktiboa, 
alde batetik, eta irakasteko duten baterako erantzukizuna, 
bai eta elkarlana eta elkarri laguntzea, bestetik, elkarlaneko 
ikaskuntzaren funtsezko oinarriak dira. Hain zuzen, ikaskun-
tzak ikasleen parte-hartze zuzen eta aktiboa eska tzen 
du, alde batetik. Inork ezin du beste baten ordez ikasi; izan 
ere, ikaskuntza ez da kirol ikuskizuna, ikusle gisa joatekoa. 
Eta beste alde batetik, elkarlanak eta elkarlaguntzak, 
behar bezalakoak badira, ikaskuntzak berak baino maila al-
tuagoak lortzea ahalbidetzen dute.

Funtsezko oinarri bi horiek lortuz gero, eta horiek erdietsi 
ahala, ikaskuntzarako «giro» mesedegarria lortzen da, ikas-
leek behar bezala ikasteko baldintza emozionalak eta ezin-
besteko harremanak sortzen baitira.

Hortaz, «ikaskuntza komunitate» txiki bihurtu den gelaren 
«filosofiak» honako enuntziatu hauek ditu ardatz: «denok 
ikasten dugu besteengandik»; «hemen den-denok sartzen 
gara»2; «Ikasteko eskubidea daukat nire gaitasunaren ara-
bera. Horrek esan nahi du inork ezin didala ezizena jarri nire 
ikasteko moduagatik»; «Ni neu izateko eskubidea daukat. 
Inork ezin nau bidegabe tratatu nire azalaren koloreagatik, 
nire pisuagatik, nire altueragatik, neska edo mutila izatea-

2 Ikusi P. González Rodríguez (2000).
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gatik, edo nire itxuragatik»3. Ez dira gelako paretak apain-
tzen dituzten esaldi politak, ez esloganak, ikasle guztiek 
onartzen dituzte, talde-gela osoaren gogoetaren emaitza 
dira, agian sortu den gatazkaren baten eta taldeak ondoren 
egindako hausnarketaren emaitza.

2. Erkarlaneko ikaskuntzaren abantailak

Gure eskoletan elkarlaneko egitura ikasleen jardunean txer-
tatzea, eta arlo desberdinetako edukiak irakasteko moduan 
elkarlaneko ikaskuntzako taldeak ohiko gisa erabil tzea, za-
lantzarik gabe, lan nekeza da, eta gure irakasteko moduan 
aldaketak egitea dakar. Baina saiatzeak merezi du, ikasleen 
ikaskuntza prozesuan hobekuntza nabarmenak lortzen dira 
eta. Horren harira, interesgarria litzateke hainbat ikerketa-
tan lortutako emaitzak gogoraraztea, identifikatutako hiru 
ikaskuntza egituren eraginkortasuna konparatuta, hain zu-
zen, indibidualista, lehiakorra eta elkarlanekoa. Hainbat 
ikerketek4 honako abantaila hauek agertu dituzte:

•  Elkarlaneko ikaskuntzaren esperientziek, izaera lehiakor 
eta indibidualistarekin alderatuz gero, harreman askoz 
positiboagoak sortzea ahalbidetzen dute, eta sinpatia, 
arreta, adeitasuna eta elkarrekiko errespetua dira horien 
ezaugarri.

• Ikasleek elkarrekiko dituzten jarrera positibo horiek, gaine-
ra, irakasleekin eta ikastetxe osoarekin ere izaten dituzte.

3 Ikusi S. Stainback, W. Stainback eta H. J. Jackson (1999).

4   Ikusi, adibidez, horien laburpena honako hauetan Coll, 1984; Ovejero, 
1990; Parrilla, 1992; Johnson eta Johnson, 1997; Johnson, Johnson eta 
Holubec, 1999; Stainback, S. B., 2001

• Era lehiakorrean edo indibidualistan antolatu ordez, hobe 
da elkarlana aintzat hartuta antolatzea ariketak, bai 
errendimendu mailari, bai parte hartzaileen ekoiz-
kortasunari begira.

• Elkarlaneko estrategiek ikasle guztien ikaskuntzari mese-
de egiten diote; ikasteko arazo gehien dituztenei ez ezik, 
ikasteko trebeenak direnei ere laguntzen diete.

• Elkarlaneko ikaskuntza metodoek desberdintasunak 
onartzen eta horiek errespetatzen laguntzen dute, hala 
ohiko ikasleek nola integratu behar dutenek.

• Elkarlaneko metodoek aukera berriak eskaintzen dizkiete 
irakasleei. Hala, ikasleei banako arreta egiteko aukera ema-
ten dute, eta profesional berriak gelan egotea ere errazten 
dute (hezkuntza bereziko irakasleak edo lagun tzako irakas-
leak, psikopedagogoak…), irakasle-tutorearekin edo arloa-
ri dagokion irakaslearekin batera lan egiteko.

Johnson eta Johnson egileek sakon aztertu dute ikaskun-
tzaren elkarlaneko egitura, eta haien arabera «eskura hain-
beste ikergai izanik, harritzekoa da geletako jarduna ikas-
kuntza lehiakorrera eta indibidualistara bideratuta egotea. 
Ikergaiek irakastean eraginkorra dela esaten duten horren 
eta irakasleek benetan egiten dutenaren artean dagoen 
amildegia murrizteko ordua da».5

5   Johnson, R. T. eta Johnson, D. W. (1997): «Una visió global de 
l’aprenentatge cooperatiu». Suports. Revista Catalana d’Educació Espe-
cial i Atenció a la Diversitat, 1. bol, 1. zk., 62. or.
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3.  Elkarlaneko ikaskuntza ezartzeko
esku hartzeko eremuak

Aurretik esandako guztia oinarri hartuta, ildo horri jarrai-
tzea ahalbidetuko diguten baliabide didaktikoak bilatzeko, 
gara tzeko eta egokitzeko beharra ondorioztatzen da, talde-
gela bateko ikasleek elkarlanean ikastea gero eta eginga-
rriagoa eta ez horren utopikoa izan dadin.

Baliabide didaktiko horiek elkarrekin zerikusia duten esku 
hartzeko hiru eremutan bana daitezke:

a)  Esku hartzeko lehenengo eremua (esku hartzeko A ere-
mua); taldearen kohesioarekin loturiko jarduera guztiak 
barne sartzen dira, horien bidez, pixkanaka-pixkanaka, 
ikasleak taldeaz jabe daitezen, eta «ikaskuntza komunitate» 
izan daitezen.

  Talde-gelaren kohesioa eta gelako giro ona behar-beha-
rrezko baldintza dira ikasteko orduan, baina elkarlaneko 
jardueraren egitura erabili ahal izateko ez dira nahikoa. 
Taldeak ez badauka gutxieneko kohesio bat, ikasle gehie-
nen artean ez badago afektibitaterik, ez aurretiko lagun-
tzeko jarrerarik, nekez egingo dute lana taldean, elkarri 
ahalik eta gehien ikasten lagunduz eta euren artean gela-
ko onena nor den lehiatu beharrean. Hortaz, tutoretza 
orduetan berebizikoa izango da elkarlaneko jokoak eta 
taldeko beste dinamika batzuk erabiltzea, kohesio horri 
eta ikaskuntzarako giro egokiari mesede egitea bide.

b)  Esku hartzeko bigarren eremua (esku hartzeko B ere-
mua); talde-lana irakasteko baliabide gisa hartzen 
duten jarduerak sartzen dira, eta horren xedea elkarri la-
gunduta ikasleek eskolako edukiak hobeto barneratzea 
da. Esku hartzeko bi eremu horiek nabarmendu genituen 
Lehen Hezkuntzako lehenengo zikloan, eta hartara, curri-
culumaren arloetan aurreikusitako ariketak egitean irakas-
leak gero eta gehiago erabiliko du talde-lana.

c)   Esku hartzeko hirugarren eremua (esku hartzeko C 
eremua); talde-lana ikasteko baliabide bat ez ezik, ira-
katsi beharreko eduki bat dela hartzen du oinarri, eta 
ikasleei irakatsi beharreko jarduerak hartzen ditu, era es-
plizitu eta sistematikoan, taldean lantzeko. Eremu hori 
Lehen Hezkuntzako bigarren eta hirugarren zikloetan 
lehenetsiko dugu.

4.  Elkarlaneko ikaskuntzako taldeen osaera

Oro har, elkarlaneko ikaskuntzako taldeak lau ikaslez osatuta 
daude, bost ikaslez gehienez ere. Taldeen osaerak heteroge-
neoa izan behar du generoari, etniari, interesei, gaitasunei, 
motibazioari, gustuei, errendimenduari, eta abarri dagokie-
nez. Finean, talde bakoitzak talde-gelaren ezaugarriak islatu 
behar ditu. Gaitasunari eta errendimenduari dagokienez, 
ikasle batek errendimendu gaitasun altua izan behar du, bi 
ikaslek tartekoa, eta beste ikasleak baxuxeagoa.

Heterogeneotasun hori ziurtatzeko, ohikoena da irakasleak 
talde desberdinetan banatzea ikasleak, betiere, kontuan 
hartuta haien lehentasunak eta balizko bateraezintasunak. 
Horretarako, test soziometrikotik ateratako informazioa ba-
liagarria izan daiteke. Soziograma baino formula sinpleagoa 
da ikasleei eurei galdetzea zein kiderekin egin nahi duten 
lan, eta horren arabera, gutxien aukeratu izan dituzten ikas-
leak edo inork aukeratu ez dituenak identifika daitezke. 
Kasu horretan, oso ondo pentsatu behar da zer taldetan 
jarri. Izan ere, berak aukeratutako norbait izan behar du, bai 
eta berari laguntzeko prest egongo den (irakasleak bidera-
tuta) eta taldean sartzen lagunduko dion norbait ere.

Oinarrizko taldeak ezartzeko modu bat honako hau da: 
talde-gelako ikasleak hiru zutabetan banatzen dira. Mutur 
bateko zutabean ikasleen laurden baten izena jarriko da 
(sortu nahi ditugun lauko taldeak bezainbeste, hau da, 
ikasle kopuru osoa zati lau egitearen emaitza); zutabe 
horretan zentzu guztietan gaienak diren ikasleak ipiniko 
ditugu (errendimendu altuena dutenak ez ezik, motiba-
tuenak, besteak ilusionatzeko eta motibatzeko gai direnak, 
taldetik tiratzeko gai direnak, etab.).



Beste muturreko zutabean, «laguntza» gehien behar duten 
ikasleen laurdena ipiniko da. Erdiko zutabean gainerako bi 
laurdenak ezarriko dira (talde-gelaren beste erdia). Talde 
bakoitza eratzeko, lehenengo zutabeko ikasle bat, erdiko 
zutabeko bi ikasle eta hirugarren zutabeko beste ikasle bat 
sartuko ditugu, gainerako aldaerak ere kontuan hartuta: 
generoa, etnia, etab.

5. Gure proiektuaren elkarlaneko ikaskuntza

Aurretik esandako guztia garatzeko, gure Proiektuak elkar-
laneko ikaskuntzako proposamen bat dakar unitate bakoi-
tzean, eta beste bat hiruhileko bakoitzean.

Alde batetik, unitate bakoitzean banaka landuko den 
ariketa bat proposatzen da, baina elkarlanean egiteko ere 
plantea daitekeena. Proposamen horiek  ikurrarekin 
adierazita datoz Ikaslearen liburuan, eta gida honen azalpen 
didaktikoan proposamen labur bat aurkezten da.

Beste alde batetik, gogoratu behar dugu tailer horien xedea 
ikasleek taldean zerbait egitea baino gehiago dela, hau da, 
taldean lan egitea ikastea. Benetako talde-lana izan 
dadin, kide guztiek berdinkidetasunez parte hartzen dutela 
(parte-hartze berdinkidea) eta elkarrekin eragiten dutela 
(aldi bereko elkarreragina) bermatu behar dugu.  Elkarlane-

rako egitura bat erabiltzeak bermatu egiten ditu hein ba-
tean baldintza bi horiek, Lehenengo zikloko tailerretan 
egiaztatu ahal izan genuenez.

Bigarren zikloko tailerretan beste bi baldintza sakondu nahi 
ditugu, aurreko biez aparte: interdependentzia positiboa 
eta norberaren erantzukizuna.

Horretarako, taldeak ikasturte osoan zehar mantentzea 
proposatzen dugu, gutxieneko antolakuntza izan dezatela 
eta tailer bakoitzaren amaieran, lantalde gisa nola jarduten 
duten azter dezatela.

Taldeen antolaketa

• Talde bakoitzak izen bat eduki behar du.

•  Talde bakoitzak karpeta bat izango du bere izenarekin, 
eta bertan gordeko dituzte sortutako dokumentu guztiak 
eta tailer bakoitzaren azterketak.

•  Taldekide bakoitzak honako kargu hauetako bat bete 
behar du, bakoitzari datxezkion zereginekin (rolen inter-
dependentzia positiboa):

 –  Koordinatzailea: zer egin behar den badaki, eta kideei 
azaltzen die, urrats bakoitzean adierazitako egiturari 
jarraituz.

 –  Idazkaria: ahotsaren tonua kontrolatzen du, eta taile-
rraren balorazio orria beteko du.

 –  Intendentea: sortzen diren dokumentuak taldearen 
karpetan gordeko ditu.

 –  Laguntzailea: karguari dagozkion funtzioetan ordez-
kari jardungo du, kideren batek eskolara etortzerik izan 
ez badu.
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Tailerraren antolaketa

Tailerra hasi baino egun batzuk lehenago, bakoitzak zer 
kargu izango duen zehaztu behar da, kide bakoitzak bere 
zereginak zein diren badakiela ziurtatzeko.

Tailerra egiten ari garela, nork bere karguaren funtzioak be-
teko ditu erantzukizunarekin.

Tailerraren azterketa

Tailerra amaitzean, rol bakoitzaren zereginak nola bete diren 
berrikusiko dute, hurrengo tailerretan taldearen funtziona-
mendua hobetzen joateko, eta irakasleak nota emango die bai 
tailerrean egindako lanagatik, bai egindako talde-lanagatik.

HB O OO

Berdinkidetasunez hartu al dugu parte 
tailerrean?

Hitz egin eta eztabaidatu al dugu, eta 
elkarri lagundu eta zuzendu al diogu 
gutako bakoitzak dagozkion ariketak 
zuzen egingo dituela bermatzeko?

HB = Hobetu beharra dugu O = Ondo OO = Oso Ondo

Idazkariak balorazio horiek jasoko ditu idatziz:

Kargua Hobetu behar 
du, honengatik: 

Ondo egin du, 
honengatik:

Koordinatzailea

Idazkaria 

Intendentea

Laguntzailea

Intendenteak taldearen karpetan gordeko ditu sortutako 
dokumentuak eta taldearen azken balorazioa.

Hiruhileko bakoitza bukatzean, elkarlanean antolatutako 
tailer bat egingo da, elkarlaneko ikaskuntza txertatzeko 
neurri interesgarria baita; baina ariketa hori modu horretan 
antolatzeak ikasleen ikaskuntzan dakartzan onurak erdies-
teko, behar-beharrezkoa da gela sarriago antolatzea elkar-
lanerako moduan.

Ildo horretatik, dokumentu honetan ageri diren erlkarlaneko 
egiturak noizean behin erabiltzen badira (hiruhileko bakoi-
tzean antolatutako ariketez eta tailerrez gain), irakasleak kon-
fiantza hartuko du egiturotan, eta are sarriago erabiliko ditu.

6. Ariketen elkarlanerako egiturak

Ariketen erkarlanerako egiturak ia ezinbestekoak dira, hain-
bat esperientziatan ikusi dugunaren arabera. Izan ere, tal-
dean lan egiteko beharraz ohartarazi eta talde gisa antola-
tzen lagundu badiegu ere, taldean egin behar dutela esan 
bakarrik egiten badiegu, ez dute jakingo nola egin; batzuek 
beren ikuspuntua gailendu nahiko dute (gauzak ez badira 
egiten haiek uste bezala, zuzen ez daudela uste badute); 
eta besteek, aldiz, emaitza koadernoan kopiatu besterik ez 
dute egingo, eginda izatea eta egiten jakitea nahastuz.

Elkarlaneko egitura erabiltzeak, nolabait, talde bereko kide 
guztien arteko aldi bereko elkarrekintza bermatzen du, 
bai eta taldekide guztien parte-hartze berdinkidea ere 
(denek dute baldintza berdinetan parte hartzeko aukera, 
taldeko kide batek edo batzuek protagonismo guztia hartu 
eta ariketak kideen iritzia jakin gabe egitea saihesteko).

Elkarlaneko egiturak xumeagoak edo konplexuagoak izan 
daitezke. Egitura xumeak gelako saio batean egin daitezke, 
eta ikasteko eta erabiltzeko errazak dira. Aldiz, egitura kon-
plexuenak —elkarlaneko teknikak izenez ere ezagunak— 
eskolako hainbat saiotan egin behar dira.



Elkarlaneko egiturek, beren kabuz, ez dute inolako edukirik. 
Izenak adierazi bezala, curriculumeko edozein arloko zen-
bait eduki lantzeko egitura baino ez dira. Elkarlaneko egi-
tura xumeak, arlo jakin bateko edukien arabera aplikatuta, 
epe motzeko ikaskuntza esan nahi du: matematikako edu-
kiak lantzeko aplikatzen bada, matematikako ariketa bihur-
tuko da; hizkuntzako eduki batzuk lantzeko aplikatuta, hiz-
kuntzako ariketa izango da; etab. 

7. Elkarlaneko egitura xume batzuk

Jarraian, elkarlaneko egitura xume batzuk azalduko ditugu, 
eta irakasleek pixkanaka-pixkanaka txertatu ahal izango di-
tuzte. Egitura horiek, funtsean banaka egiteko ariketak (ira-
kurgaiak irakurtzea, gela guztiari irekitako galderak, gal de-
tegi bat erantzutea, ariketak egitea, ikasitako gaiaren 
laburpena edo sintesia egitea...), ikasleen arteko elkarrekin-
tzarik eskatzen ez dutenak, taldean egiteko ariketa bihur-
tzen dituzte, multzo txikitan egitekoak (elkarlanerako tal-
deak), eta hala, parte-hartze berdinkidea sustatzeaz gain, 
ikasleen elkarrekintza ahalik eta gehien aprobetxatzen da 
ariketa horiek egitean.

7.1. Irakurgai elkarbanatua6

Irakurgai bat irakurtzerakoan, denon artean egin daiteke, 
taldean. Taldeko kide batek lehenengo paragrafoa irakurri-
ko du, eta besteek adi egon behar dute, hurrengoak (erloju 
orratzen norabideari jarraiki) bere kideak irakurritakoa azal-
du edo laburpena egin beharko du, eta gainerako biek, zu-
zena den ala ez esan beharko dute, bai eta bigarren horrek 
esan duenarekin bat datozen ala ez ere. Bigarren ikasle ho-
rrek (lehenengo paragrafoaren laburpena egin duenak), bi-
garren paragrafoa irakurriko du ondoren, eta hirugarren 
ikasleak haren laburpena egin beharko du, eta gainerako 

6   María Jesús Alonsok eratutako egitura, Los Ángeles herri-eskola, Miran-
da de Ebro (Burgos). (M. J. Alonso eta Y. Ortiz, 2005, 63. or.).

biek (laugarrenak eta lehenengoak), laburpena zuzena den 
ala ez esan beharko dute. Eta gauza bera egin beharko dute 
hurrenez hurren, testu osoa irakurri arte.

Taldeko inork ez badaki hitz baten esanahia zein den, ez eta 
hiztegia kontsultatu ostean ere, taldeko ordezkariak irakas-
leari esango dio, eta horrek gainerako taldeei galdetuko die 
(testu bera irakurtzen egongo baitira) hitz horren esanahia 
dakien norbait ba ote dagoen, eta haiei laguntzerik ba ote 
duen. Hala bada, ozenki azalduko du, eta gainera, besteei 
esango die nola jakin duen hitz edo adierazpide horren esa-
nahia.

7.2. Binakako lana

Egitura oso sinplea da. Lau kideko talde baten barruan, bi-
naka egingo dute lan (edota biko eta hiruko talde banatan, 
taldea bost kidekoa bada). Baina ez aldi berean, bakoitzak 
berea eginda, txandaka baizik; batek irakurri bitartean, bes-
teak idatzi egingo du, eta batek paragrafo bat irakurri bitar-
tean, besteak edukia ozenki errepikatuko du, eta batek ja-
rrabideak irakurtzen baditu, besteak ariketa egingo du; 
batek irakurtzean, besteak behar bezala ari dela egiaztatu-
ko du, etab.). Ariketa berean aldatu egingo da bikote ba-
koitzaren zeregina (lehen diktatzen zebilenak, irakurri egin-
go du ondoren, lehen ariketa egin duenak, enuntziatua 
irakurriko du ondoren, etab.), eta era berean, bikoteak al-
datuko dira. Hartara, talde berean, denek dute guztiekin 
elkarreragina izateko aukera, eta guztiek dute parte hartze-
ko aukera berbera.

Lau kideko talde batean (1, 2, 3 eta 4), hainbat bikote 
konbinazio egin daitezke, eta ariketan zehar edo hurrengo 
ariketetan aldatu egingo dira, honako egitura hau aintzat 
hartuta: 1-2 eta 3-4; 1-3 eta 2-4; 1-4 eta 2-3.
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Irakasleak galdera bat planteatuko dio ikasleen talde osoari, 
egindako azalpena zenbatean ulertu duten egiaztatzeko. 
Oinarrizko talde baten baitan, lehenengo eta behin, ikasle 
bakoitzak (1) pentsatu beharko du zein den irakaslearen 
galderaren erantzun zuzena.

Ondoren, binaka jarriko dira (2), erantzundakoaren berri 
emango diote elkarri, eta bion artean erantzun bakarra 
emango dute. Gero, talde osoak (4), taldeko «bikote» bakoi-
tzak emandako erantzunak kontuan izanik, planteatutako 
galderaren erantzun egokiena emango du denon artean.

7.4. Arkatzak erdira8

Oinarrizko taldeak dituen kideak bezainbeste galdera edo 
ariketa (gelan landutako gaiei buruzkoak) emango dizkio 
irakasleak talde bakoitzari. Ikasleek ariketa edo galdera 
bana egin beharko dute (ozenki irakurri, eta kideek infor-
mazioa eman eta iritzia adierazten dutela egiaztatu behar-
ko dute, bai eta adostutako erantzuna zein den denek daki-
tela eta ulertzen dutela ere).

Ondoren, ariketen ordena zehaztuko da. Ikasle batek «da-
gokion galdera edo ariketa» ozenki irakurtzen duenean, eta 
denon artean nola egin eta erantzun zuzena zein den era-
bakitzen dutenean, guztion arkatzak mahaiaren erdialdean 
ipiniko dira, eta une horretan hitz edo entzun bakarrik egin 
daitekeela eta idazterik ez dagoela adieraziko du horrek. 
Ikasleek ariketan zer egin edo erantzun behar den argi du-
tenean, euren arkatza hartu eta bere koadernoan eran tzu-
na idatzi edo ariketa egingo dute. Une horretan ezin da hitz 
egin; idatzi baino ez.

7   www.cooperative.learning webgunetik egokitua.
8   Nadia Aguiar Baixaulik eratutako egitura, Río Aragón Ikaskuntzarako Ba-

liabideen Zentroa, Bailo (Huesca) eta María Jesús Tallón Medrano, Puente 

Sardas Haur eta Lehen Hezkuntzako zentroa, Sabiñánigo (Huesca).

Gero, berriro jarriko dituzte arkatzak mahaiaren erdialdean, 
eta hurrengo galdera edo ariketarekin gauza bera egingo 
da, oraingoan, beste ikasle batek bideratuta. 

Dinamika hori elkarlaneko 8.1. (Zenbakia) eta 8.2. (Zenbaki 
berberak elkarrekin) egiturekin konbina daiteke.

7.5. Orri birakaria9

Irakasleak zeregin bat ezarriko die oinarrizko taldeei. Adibi-
dez: hitzen zerrenda bat, ipuin bat idaztea, gai jakin bati 
buruz dakitena aurretiazko ideiak hautemateko, irakurri du-
ten testuko edo ikasi duten gaiko funtsezko ideia laburbil-
tzen duen esaldi bat, etab. Taldekide batek bere atala edo 
ekarpena idatziko du orri «birakari» batean, eta ondoren, 
alboko kideari pasako dio (erlojuko orratzen norabideari ja-
rraiki), ariketaren dagokion atala idatz dezan. Eta hala, hu-
rrenez hurren, taldeko kide guztiek ariketa ebazten lagun-
du arte. Batek idazten duen bitartean, gainerako kideak adi 
egongo dira, eta ondo egiten ari ote den ikusiko dute, eta 
beharrezkoa bada, zuzendu egingo dute.

Ikasle bakoitzak bere atala kolore jakin batekin idatz dezake 
(orriaren goialdean bere izena idazteko erabili duen berbe-
ra), eta hala, begiratu batean ikus daiteke ikasle bakoitza-
ren ekarpena.

9   Spencer Kaganengandik egokitua. http://www.kaganonline.com/ web-
gunean ikasgela elkarlanean antolatzeko hainbat baliabide daude.



7.6. Hitzen jolasa10

Irakasleak lantzen ari diren edo landu berri duten gaiari bu-
ruzko gako hitz batzuk idatziko ditu arbelean. Oinarrizko 
talde bakoitzean, ikasleek hitz horrekin esaldi bat idatzi 
beharko dute, edo hitz horien «atzean» dagoen ideiaren 
bat azaldu.

Ondoren, ezarritako ordenari jarraiki, ikasle bakoitzak ida-
tzitako esaldia erakustiko du, eta gainerakoek zuzendu, 
zehaztu edo osatu egingo dute. Gero, ordenatu egingo di-
tuzte irizpide logiko bati jarraiki, eta taldekide batek garbira 
pasatuko ditu.

Gako hitzak berberak izan daitezke talde guztientzat edo 
oinarrizko talde bakoitzak gako hitzen zerrenda bat izan 
dezake. Gako hitzekin talde bakoitzak sortutako esaldiak 
edo emandako ideiak bateratu egingo dira, eta landutako 
gai osoaren sintesia izango da.

10   Spencer Kaganengandik egokitua (1999).

8. Bestelako egitura interesgarriak 

Lehen aipatutako egitura batzuk beste batzuekin konbina 
daitezke. Berez, egiturak izan beharrean, «trukuak» edo 
«estratagemak» dira, talde bateko kideek elkarri arreta eta 
parte-hartzea exijitzeko.

Honako hauek dira:

– Zenbakia11

– Zenbaki berberak elkarrekin12

– Batena banako guztien ordez

11   María Jesús Alonsok eratutako egitura, Los Ángeles herri-eskola, Mi-
randa de Ebro (Burgos). (M. J. Alonso eta Y. Ortiz, 2005, 63. or.).

12   Spencer Kaganengandik egokitua (ikusi aurreko oharra).



Edukiak Problema gabe! Buruzko kalkulua Gaitasunak hobetzen!
PR

IM
ER

 T
R

IM
ES

TR
E

LE
H

EN
 H

IR
U

H
IL

EK
O

A

0 Zenbakiak
6. or.

Zenbaki ordinalak
Hiru zifrako zenbakiak
Hiru zifrako zenbakien arteko konparazioa
Zenbakiak biribiltzea

1 5 zifrara arteko zenbakiak
12. or.

Lau zifrako zenbakiak
Bost zifrako zenbakiak
Zenbakien arteko konparazioa
Zenbakiak biribiltzea

Galdera azpimarratzea, 
eta problema ebazteko 
beharrezkoak diren datuak 
idaztea

Bi edo hiru zifrako zenbaki bati 10 batzea
Bi edo hiru zifrako zenbaki bati 10 kentzea
Hiru edo lau zifrako zenbakiei 100 batzea

Kontzertu batera joateko 
xehetasunak aukeratzea

2 Batuketa
28. or.

Bi zenbakiren arteko batuketa bururakoekin
Hiru zenbakiren arteko batuketa bururakoekin
Batuketaren propietateak

Problema ebazteko eragiketa 
zuzena aukeratzea eta ebaztea

Bi edo hiru zifrako zenbaki bati 11 batzea
Bi edo hiru zifrako zenbaki bati 9 batzea
Bi edo hiru zifrako zenbakiei 21 batzea

Sorpresa bat emateko 
prestaketa lanak antolatzea

3 Kenketa
42. or.

Kenketaren proba
Kenketa bururakoekin
Kenketa bururakoekin
Eragiketa konbinatuak
Zenbakiak biribiltzea 

Erantzuna behar bezala idaztea 
eta emaitza egiaztatzea

Bi edo hiru zifrako zenbaki bati 11 kentzea
Bi edo hiru zifrako zenbaki bati 9 kentzea
Bi edo hiru zifrako zenbakiei 21 kentzea

Liburutegi bateko liburuak 
antolatzea, arau batzuk jarraituz

4 Biderketa
58. or.

Biderketa eta haren gaiak
Biderkatzeko taulak
Biderketa bururakorik gabe
Bikoitza eta hirukoitza 

Problema ebazteko pauso 
batzuk jarraitzea eta emaitza 
egiaztatzea

Bi zifrako zenbaki bat 2 zenbakiaz biderkatzea
Hiru zifrako zenbaki bat 2 zenbakiaz biderkatzea
Lau zifrako zenbakiak 2 zenbakiaz biderkatzea 
bururakorik gabe

Oporretako argazkiak  
albumetan gordetzea

maTEST 74. or.  

Gaitasunak proban 76. or.

Klik batekin 78. or.  
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5 Biderketan trebatuko naiz
80. or.

Biderketaren propietateak
10ez, 100ez eta 1.000z biderkatzea
Biderketa bururakoekin

Problema bi modutan ebaztea Bi zifrako zenbakiak 10ez, 100ez eta 1.000z biderkatzea
Zifra bateko zenbakiak hamarreko edo ehuneko zehatzez 
biderkatzea
Zifra bateko zenbakiak milako zehatzez biderkatzea

Lagun batzuk bazkaltzera 
gonbidatzeko prestaketa lanak 
antolatzea

6 Zatiketa
94. or.

Zatiketa eta haren gaiak
Zatiketa osoa
Zatiketa zifra bateko zatitzailearekin
Zatiduran zeroak dituen zatiketa

Problema ebaztea marrazki 
batekin edo krokis batekin 
lagunduta

Hamarrekoen zifra bikoitia duten hamarreko zehatzak 
2z zatitzea
Ehunekoen zifra bikoitia duten ehuneko zehatzak 
2z zatitzea
Milakoak 2z zatitzea

Gizarte laguntzako zentro 
batzuei laguntzeko kanpaina 
egitea

7 Informazioaren tratamendua
110. or.

Datuak erregistratzeko taulak
Barra grafikoak
Lerroen grafikoak
Piktogramak

Marrazki edo grafiko batetik 
abiatuta, galderak asmatzea 
eta erantzutea

Bukaera 0 duten bi eta hiru zifrako zenbakiak 10ez zatitzea
Zifra guztiak bikoitiak dituzten lau zifrara arteko zenbakiak 
2 zenbakiaz zatitzea
Zifra guztiak 3ren multiplo dituzten lau zifrara arteko 
zenbakiak 3 zenbakiaz zatitzea

Bideoklub batean, filmak 
alokatzea

8 Luzera
126. or.

Metroa
Zentimetroa eta dezimetroa
Kilometroa
Planoak interpretatzea

Problema bi eragiketarekin 
ebaztea

Bukaera 5 duen bi zifrako zenbaki bat 2 zenbakiaz 
biderkatzea
Bukaera 5 duten bi zifrako zenbakiak batzea
Bukaera 5 duten bi zifrako zenbakiak kentzea

Hondartza garbitzen  
laguntzeko, ikastetxean irteera 
bat antolatzea

maTEST 142. or.  

Gaitasunak proban 144. or.

Klik batekin 146. or.  
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9 Edukiera eta masa
148. or.

Litroa
Litro erdia eta litro laurdena
Kilogramoa eta gramoa
Kilo erdia eta kilo laurdena 

Eragiketari erreparatzea, 
enuntziatuko datuak osatzea, 
eta, ondoren, ebaztea

Bi eta hiru zifrako zenbakiei hamarreko zehatzak batzea
Bi eta hiru zifrako zenbakiei hamarreko zehatzak kentzea
Lau zifrako zenbakiei hamarreko zehatzak batzea

Lagun baten urtebetetze 
festarako sorpresa bat 
prestatzea

10 Denbora eta dirua
164. or.

Urteak, hilak, asteak eta egunak
Orduak eta minutuak
Txanponak eta billeteak

Enuntziatuarekin ebatz 
daitezkeen galderak 
identifikatzea eta ebaztea

Bi zifrako zenbakiak batzea bururakorik gabe
Hiru zifrako zenbakiak batzea bururakorik gabe
Bi eta hiru zifrako zenbakiak batzea bururakorik gabe

Amarekin zinemara joateko 
irteera antolatzea

11 Zuzenak eta angeluak
178. or.

Lerro motak
Zuzen motak
Angeluak eta haien elementuak
Angelu motak

Problema baten erantzuna gutxi 
gorabehera hautatzea 
eta egiaztatzea

Bi zifrako zenbakien arteko kenketa bururakorik gabe
Hiru zifrako zenbakien arteko kenketa bururakorik gabe
Bi eta hiru zifrako zenbakien arteko kenketa 
bururakorik gabe

Eguna jolas parkean ematea

12 Irudi lauak eta gorputz geometrikoak
194. or.

Poligonoak eta haien elementuak
Triangeluen sailkapena
Zirkunferentzia eta zirkulua
Gorputz geometrikoak

Adierazten diren datuekin eta 
galderarekin enuntziatu bat 
asmatzea eta ebaztea

Bi eta hiru zifrako zenbakiei 19 batzea eta kentzea
Hiru zifrako zenbakiei 99 batzea
Hiru zifrako zenbakiei 99 kentzea

Ikasturte bukaerako jaialdirako 
egun tematikoa antolatzea

maTEST 210. or.  

Gaitasunak proban 212. or.

Klik batekin 214. or.  

3. mailako 
edukien mapa
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Hiru zifrako zenbakiei 99 kentzea

Ikasturte bukaerako jaialdirako 
egun tematikoa antolatzea

maTEST 210. or.

Gaitasunak proban 212. or.

Klik batekin 214. or.



Edukiak Problema gabe! Buruzko kalkulua Gaitasunak hobetzen!
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0 Zenbakiak eta eragiketak
6. or.

Bost zifrara arteko zenbakiak Biderketa eta biderketaren gaiak
Zenbakiak konparatzea Zatiketa eta zatiketaren gaiak
Biderkatzeko taulak

1 Zazpi zifrara arteko zenbakiak
12. or.

Sei eta zazpi zifrako zenbakiak
Zenbakiak konparatzea
Zenbakiak biribiltzea
Zenbaki erromatarrak

Problema bat ebaztea, urrats 
batzuei jarraiki

Hiru edo lau zifrako zenbakiei ehuneko osoak batzea
Hiru edo lau zifrako zenbakiei ehuneko osoak kentzea
Nola batu eta kendu ehuneko osoak lau zifrako zenbakiei

Festa bat prestatzea

2 Batuketa eta kenketa
28. or.

Batuketaren trukatze eta elkartze propietateak
Kenketaren proba
Parentesien erabilera

Problema bat ebazteko behar 
diren datuak hautatzea

Hiru eta lau zifrako zenbakiei 101 batzea
Hiru eta lau zifrako zenbakiei 101 kentzea
Nola batu eta kendu 201 hiru eta lau zifrako zenbakiei

Erakusketa batera joateko,  
zenbait autobusen ibilbideak  
bereiztea

3 Biderketa
42. or.

Biderketaren trukatze eta elkartze propietateak
Bi zifrako zenbakiez biderkatzea
Banatze propietatea
Hiru zifrako zenbakiz biderkatzea

Eragiketei erreparatzea eta 
enuntziatuko datuak osatzea, 
ondoren, problema ebazteko

Bi zifrako zenbakiak 4z biderkatzea
Bi zifrako zenbakiak 6z biderkatzea
Nola biderkatu bi zifrako zenbakiak 20z

Eragiketak egitea, album bat 
osatzeko

4 Zatiketa
58. or.

Zatiketaren proba
Bi zifrako zenbakiz zatitzea
Zatiduran zeroak dituzten zatiketak
Zatiketa zehatzaren propietatea

Problema bat ebazteko zenbat 
eragiketa egin behar diren 
jakitea eta problema ebaztea

0z amaitzen diren zenbakiak 10ez zatitzea
0z amaitzen diren zenbakiak 100ez zatitzea
Nola zatitu 0z amaitzen diren zenbakiak 1.000z

Erabakitzea eta opari bat erostea

maTEST 74. or.  

Gaitasunak proban 76. or.

Klik batekin 78. or.  
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5 Zatikiak
80. or.

Zatikiak eta gaiak
Zatikiak konparatzea
Zatikiak adierazteko beste modu bat
Zenbaki baten zatikia

Bi eragiketako problema bat 
ebaztea

Bi eta hiru zifrako zenbakiak 4z zatitzea
Bi eta hiru zifrako zenbakiak 6z zatitzea
Nola zatitu bi eta hiru zifrako zenbakiak 20z

Zenbait material mota bereiztea  
eta birziklatzeari buruz  
hausnartzea

6 Hamartarrak
96. or.

Zenbaki hamartarrak irakurtzea eta idaztea 
Zenbaki hamartarrak konparatzea eta ordenatzea
Zenbaki hamartarren arteko batuketa eta kenketa 
Unitatea, hamarrena eta ehunena

Problema baten emaitza iritzira 
kalkulatzea eta egiaztatzea

Bi eta hiru zifrako zenbakiak 5ez biderkatzea
Bi eta hiru zifrako zenbakiak 5ez zatitzea
Nola biderkatu eta zatitu bi eta hiru zifrako zenbakiak 50ez

Jostailuak eta arropa biltzeko 
kanpaina batean parte hartzea

7 Dirua eta denbora
112. or.

Dirua eta erosketak
Denbora neurriak 
Orduak eta erlojuak

Problema bateko galdera 
bakoitzari erantzuteko eragiketa 
aukeratzea

Bi zifrako zenbakiei 21 batzea
Bi zifrako zenbakiei 31 batzea
Nola batu 41 bi zifrako zenbakiei

Oporretan gertatutakoa azaltzea

8 Luzera eta azalera
126. or.

Metroa, dezimetroa, zentimetroa eta milimetroa 
Kilometroa, hektometroa eta dekametroa
Adierazpen sinplea eta adierazpen konplexua. Batuketa eta kenketa
Azalera

Problema bat ebaztea, unitate 
bakar bat erabiliz

Bi zifrako zenbakiei 21 kentzea
Bi zifrako zenbakiei 31 kentzea
Nola kendu 41 bi zifrako zenbakiei

Oporrak planifikatzea

maTEST 142. or.  

Gaitasunak proban 144. or.

Klik batekin 146. or.  
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9 Edukiera eta masa
148. or.

Litroa, dezilitroa, zentilitroa eta mililitroa
Kilogramoa eta gramoa
Kilogramoa eta tona

Eskema bat egitea,  
problema bat ebazteko

Bi zifrako zenbakiei 29 batzea
Bi zifrako zenbakiei 39 batzea
Nola batu 49 bi zifrako zenbakiei

Etxe aldaketa batean laguntzea

10 Zuzena, angelua, zirkunferentzia  
eta zirkulua

162. or.

Zuzena, zuzenerdia eta segmentua
Angelu motak eta angeluak neurtzea
Zirkunferentzia eta zirkulua 
Biraketa, translazioa eta simetria

Mapa bat interpretatzea, 
problema bat ebazteko

Bi zifrako zenbakiei 29 kentzea
Bi zifrako zenbakiei 39 kentzea
Nola kendu 49 bi zifrako zenbakiei

Bolatokira joatea

11 Irudi lauak eta gorputz geometrikoak
178. or.

Triangeluen sailkapena 
Laukien sailkapena 
Prismak eta piramideak 
Zilindroa, konoa eta esfera

Problema bat grafiko bidez 
ebaztea

Bi zifrako zenbakiak 11z biderkatzea
Bi zifrako zenbakiak 9z biderkatzea
Nola biderkatu bi zifrako zenbakiak 101ez

Museo bat aukeratzea eta haren  
bisitaldia planifikatzea

12 Diagramak, zoria eta probabilitatea
194. or.

Maiztasun taula, moda eta batez bestekoa
Barra grafiko bikoitza eta piktograma
Gertakari ziurra, posiblea eta ezinezkoa
Aukera gehiago edo gutxiago

Problema baten erantzun 
guztiak bilatzea

Hiru zifrako zenbakiei 199 batzea
Hiru zifrako zenbakiei 299 batzea
Nola batu 399 hiru zifrako zenbakiei

Ikasturte amaierako jaia 
planifikatzea

maTEST 210. or.  

Gaitasunak proban 212. or.

Klik batekin 214. or.  
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