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Teknologia berrien erabilpena sustatzen 

duelako, ikasgelaren zerbitzura jarriz 

eta ikus-entzunezko komunikazioaren 

eta kudeaketaren garapena zabalduz.

Ikerketa

Emozioetan eta balioetan 

oinarritutako hezkuntza sustatzen 

duelako, berdintasunaren eta 

justizia sozialaren euskarri. 

Konpromisoa

Gure ikasleen talentuaren aldeko 

apustua egiten duelako, pertsona 

aktiboak, jakin-min handikoak eta 

ekintzaileak izan daitezen trebatuz.

Sormena

Ildo metodologiko berrienak garatzeko 

aukera ematen duelako: Askotariko 

adimenak, Metakognizioa, Lankidetza 

ikaskuntza, PBL edo Problems Based 

Learning delakoa…

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

             aurrerapauso garrantzitsu bat da Pixepolis proiektu 

arrakastatsuak egindako bidean.

Izan ere, proiektu berri honek finkatu egiten ditu guk proposatutako 

hezkuntza berrikuntzarako ildoak, gure ehunka erabiltzaileek balioetsi eta 

bere egin baitituzte.

Orain ere bidelagun izango duzu Ibaizabal, legediaren aldaketek ezarritako 

jarraibideak aplikatzen laguntzeko, eta etengabe bilakatzen ari den gizarte 

honen erronkei elkarrekin aurre egiteko.

, proiektu berritzaile bat…



Hezkuntza arloko 

CURRICULUMAREN INPLIKAZIOAK 

aurkezten eta ordenatzen 

ditu, erraz egokitu daitezen 

irakaskuntza jardunera.

Ikasleen oinarrizko 

gaitasunak indartzeko 

jarduerak proposatzen 

ditu, PROBA NAZIONALAK  ZEIN 

NAZIOARTEKOAK egiteko prest 

egon daitezen.

Arrazoiketa eta ulermena 

sustatzeko jarduerak 

proposatzen ditu, beren 

inguruko mundua ulertzeko  

behar-beharrezko  

GAITASUN KOGNITIBOAK  

baitira.

 ASKOTARIKO LENGOAIAK  

erabiltzen ditu 

(ikus-entzunezkoak, 

teknologikoak…), 

edukiekiko interesa 

pizteko.

 IKASKUNTZA AKTIBOA  
ETA LANKIDETZA 

sustatzen dituzten 

erronkak eta ikerketak 

proposatzen ditu.

Ikaslea 

HEZKUNTZA PROZESUA 
osorik formalizatzen 

du, motibazio fasetik 

hasita ebaluazioraino, 

modu soilean eta 

praktikoan.

ABERASTASUN 
METODOLOGIKOA 

eskaintzen du, edukiak 

jorratzeko bideen 

artean egokiena 

aukeratzeko.

Irakaslea

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

…denontzako proposamen bat

Murgildu  
SuperPixepolis 

unibertsoan!

Eta orain…
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Mapa mentala

Pentsamen 
abileziak 

landuko dira, hainbat fenomeno 
matematikaren bidez aztertzeko, 

ikertzeko, interpretatzeko eta  
komunikatzeko.

Aukera-aukerako 

testuinguruak 
proposatu dira, 

intuizioa baliatuz, 
ezagutzara hurbiltzeko.

Problemak 
adierazteko, planteatzeko, 

interpretatzeko eta  
ebazteko gaitasuna.

Materialak 
eskuekin lantzea 

aukera egokia da garuna  
lanean jartzeko eta ulermena 

sustatzeko.

Teknologia 
baliabideak  
erabiltzea, emozioak,  

pentsamena eta kognizioa 
konektatzeko.

5 gai multzotan 
banatuta Matematika



Matematika 
prozesuak, 

metodoak eta 
jarrerak

Zenbakiak 
eta 

Eragiketak

Neurriak

Geometria

Estatistika 
eta 

Probabilitatea

Modu globalean 

gai multzoak garatzea, 

haien arteko 

barne konexioak 
kontuan hartuta.

Funtsezko eta zeharkako gai multzoa:

 Problemen ebazpena.

 Ikerketa proiektuak.

 Matematikara ekartzea eta ereduak egitea.

 Teknologia baliabideen erabilpena.
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4. Lerro motak

Matematika - Lehen Hezkuntzako 2. maila

kipuntu bat dute.
kipuntu bat dute.

zuzen
elkarzutak

ipunt ik
Ez dute ebakipunturik.

zuzen ebakitzaileak

lerro zuzena

lerro mistoa

lerro kurbatu 
irekia lerro kurbatu 

itxia lerro poligonal 
irekia lerro poligonal 

itxia

zuzena
zuzenerdia

zuzenkia

zuzen paraleloak

Irakaslearentzako materiala 
 Proposamen didaktikoa (2 liburuki)

   Liburu digitala

   Entzungaien CDa

Ikasgelarako materiala 

Horma irudiak
1. Abakoa

2. Biderkatzeko taulak

3. Erlojuak eta orduak

4. Lerro motak

5. Irudi lauak

6. Gorputz geometrikoak
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3. Erlojuak eta orduak
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2. Biderkatzeko taulak
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5. Irudi lauak

Matematika - Lehen Hezkuntzako 2. maila

Poligonoak

Laukien sailkapena

Triangeluen sailkapena

3 alde

erpina

triangelua

4 alde

laukia

5 alde

pentagonoa

6 alde

hexagonoa

zirkunferentzia
zirkulua

3 alde berdin

aldekidea

2 alde berdin

isoszelea

3 alde ezberdin

eskalenoa

4 alde berdin

erronboa
karratua

laukizuzena erronboidea
aldeak binaka berdinak

zentroa

erradioa

diametroa

aldea
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6. Gorputz geometrikoak

Matematika - Lehen Hezkuntzako 2. maila

Prismak Piramideak

Gorputz biribilak

kuboa

aurpegia

erpina

zilindroa konoa esfera

aurpegia

erpina

Matematika - Lehen Hezkuntzako 2. maila

9 × 5 = 45

10 × 5 = 50

9 × 6 =
10 × 6

© EDELVIVES · TAMBRE · IBAIZABAL · BAULAMatematika - Lehen Hezkuntzako 2. maila

1. Abakoa

=

= 10 hamarreko

10 unitate

1 ehuneko

1 hamarreko

1 unitate 1 hamarreko 1 ehuneko

hirurehun eta zortzi berrehun eta hirurogei

berrogeita bost ehun eta hamaika

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

1. prrobaa

bost    5

Osatu hutsuneak, falta diren zenbakiak idatziz, triangelu bakoitzaren aldeen 
batura zenbaki bera izan dadin.

Aurten, guztion artean jarriko 
ditugu gymkhanaren arauak.

1. 
2. 
33. 
4. 
5. 

7

22 4

5

77 9

3

9 5

6

7 4

gymkhana!

Ikaslearentzako  
materiala

Lankidetzan ikastea 
sustatzen da hasiera-hasieratik. 

LMHko 2. mailan, taldea 
kohesionatzen saiatuko gara 

batez ere, zenbait dinamikaren bidez.

Liburuaren hasieran 
unitate berezi bat dago, 

eta berriro ere 
Yin eta Yang 
ahizpa bikiak 

protagonistak izango dira. 

4  lau

6

2. proba

Galdera jasa! Erantzun ahalik eta azkarren.

6    sei

Zein zenbaki dira bikoitiak? 

Inguratu.

 27 8 75 33

 46 90 81 52

Zein da 79ren aurreko zenbakia? 

Inguratu.

 80 77 69 78

Zenbaki hauetatik, zein da, 

hamarrekoetara biribilduz gero, 

50 dena? Inguratu.

 56 48 52 44

Zenbaki hauetatik, zeinek ditu 

32k baino lau hamarreko 

gehiago? Inguratu.

 36 42 72 76

Zenbaki hauetatik, zeinek ditu 

96k baino hiru hamarreko 

gutxiago? Inguratu.

 93 66 36 63

Konparatu honako zenbaki 

hauek. Inguratu handiena, eta 

azpimarratu txikiena.

 41 86 92 47

7

3. proba

zazpi  7

Erreparatu arbelei, eta egin lerro kurbatu bat bakoitzean, lerroaren alde 

bateko eta besteko zenbakien baturak berdinak izan daitezen.

3

10

5

15

6

9

6

20

10
3

3

10

4 40

10 8

30

4

15

5

5

23

12 35

3

10

2

Ikasleek jardunbide hori praktikan 
jarriko dute, Lehen Hezkuntzako 
1. mailan ikasitakoak gogoratuz.

Ikaslearen liburua erabiliz, hainbat 
egoeratan matematika baliatzen ikasiko dute.

a.

77

Edukiak 
berrikusteko 

gymkhana



Guztio

deratzi    9

Zenbat haur daude, aurten, Yinen eta Yangen gelan? 
Margotu erantzun egokia, eta osatu.

Adierazi, lerro kurbatu ireki batez, Yinek, Yangek eta gelakideek nola 
egin duten ilara gaur, eta adierazi, lerro zuzen batez, Niko irakasleak 
ilara nolakoa izatea nahi duen bihar.

Zure ustez, zergatik jartzen dira haurrak ilaran gelara sartzeko?
Azaldu ahoz.

e 

36 16 26 62 27

 haur daude.

gaur bihar

bed

Asmatu gelara antolatuta sartzeko beste modu bat. Bateratu zure
erantzuna ikaskidee

GEOGEOOMETRIAA

LerLerrro motak

1616    hamasei

Inguratu,            bat eginez, lerro poligonal irekiak; eta            bat eginez, itxiak.

1

Marratu gainetik honako lerro hauek, kodeari jarraituz.

2

lerro zuzena

lerro mistoa

lerro kurbatu irekia lerro kurbatu itxia

lerro poligonal irekia lerro poligonal itxia

  zuzenak   kurba irekiak   kurba itxiak
  mistoak

Marraztu landutako lerro motak, eta idatzi haien izenak.

3333

Bilatu zenbait lerro mota gelan dauden objektuen artean;

eta irudikatu, soka erabiliz.444

Zer motatako lerroak dira kiribil hauek?

55  dira. 

Osatu segidak.
6

hamazazpi    17

1

Bloomen 

taxonomia  

kontuan hartuta  

graduatutako  

jarduerak

Unitate guztiek 
ilustrazio bat dute 

abiapuntutzat, bai eta hari 
dagokion entzungai bat ere, 
Yinen eta Yangen abentura 

bat jasotzen dutenak, 
unitateko edukiei lotuta.

Hainbat jarduera proposatzen dira: 
irakurmena, balioak eta matematika 

lantzekoak, bai eta hezkuntza 
berrikuntza lantzekoak ere.

Unitate didaktikoa 
honela egituratzen da:
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bostehun

5 ehuneko = 50 hamarreko = 500 unitate

5 E = 50 H = 500 U

500 = 499 + 1

108108    ehun eta zortzi

ZENENNBAKIAKK

eko zenbakiak500500 tetik 599ra bitarteko zenbakiak

Idatzi honako zenbaki hauek letraz.1

Erreparatu adibideari, eta osatu.2

Osatu honako segida hau.3

506

537

581

5 EE + 6 H + 2 U

5 E + 8 H + 3 U

5 E + 2 H + 1 U

500 + 60 + 2 562 U dira.

+  +
+  +

U dira.
U U dira.

524

+ 10 + 10 + 10
+ 100

ERAGIKETAK

k tareen eta kek nketarenBatata ukeetarttareen eta ken
arrttekoo erlazioa

109

Idatzi bi kenketa, adierazitako batuketaren gaiak erabiliz.1

Idatzi falta den zenbakia, eta azaldu, ahoz, nola asmatu duzun.22

Batuketa baten gaiekin bi kenketa 
desberdin idatz ditzaket.

– =
– =

7 + 4 = 11

11 − 7 = 4

11 − 4 = 7

34 +  = 58 115 +  = 330

25 + 13 = 38

Aztertu eta osatu.33

46 + 30 = 76 37 + 40 =

52 + 20 =

29 + 60 =

18 + 70 =

Burruz kkalkulaatuurruz kkalkulaatuBurruz kkalkulaatuBuBurruz kkalkulaatu

Osatu hitz gurutzatuak.1

Kokatu triangeluak dagokien lekuan.2

Triangeluak, aldeen luzeraren arabera, honela sailkatzen dira:

 aldekidea isoszelea eskalenoa

 Hiru alde berdin Bi alde berdin Hiru alde ezberdin

114114    ehun eta hamalau

GEOG OMETRIAA

T iTriangeluen sailkapena

isoszelea aldekidea eskalenoa

1.  Bi alde berdin dituen
triangelua.

2.  Alde guztiak berdinak 
dituen triangelua.

3.   Alde berdinik ez 
dituen triangelua.

S

3

1

2 E

ehun eta hamabost    115

GEOMETRIA

Laaukieenn sailkapena

Lotu gezien bidez.1

Marraztu adierazitako laukiak.3

laukizuzena erronboidea karratua err

Bilatu zure inguruan lauki formako hiru objektu, eta esan zer motatako laukiak 
diren.

22

 Lau alde berdin Aldeak binaka berdinak

lau alde berdin

aldeak binaka berdinak

erronboidea

erronboa

Aldeak binaka paraleloak dituzten laukiak honela sailkatzen dira:

 atua erronboa  karrratua erronboa laukizuzena erronboidddea

ehun eta bederatzi 

Buruzko 
kalkulua 

lantzeko 
estrategiak 

Azalpenak, abakoa erabiliz 
(eskuekin lan egiteko materiala).

Batuketatan deskonposatzea 
eta segidak 

—gorakorrak zein beherakorrak— 
Buruzko kalkulua lantzeko.

Unitate guztietan, 
liburuko eranskailuak 
erabiltzeko jarduerak.

2

3

Edukiak grafikoki 
aurkezten dira.

Unitate guztietan, 
mintzamena lantzeko jarduerak.

ronboa



Problemarik gabe! atalean, 
zenbait estrategia lantzen dira, 
askotariko problemak ebazteko.

PProblemarik gabe!gabe!

9898    laurogeita hemezortzi

atzi problema zenbait urratsi jarraituzEbaEbatzi problema, zenbait urratsi jarraituz.

Euria barra-barra ari duenez, bikiek Bruno gonbidatu dute dendaostean jolastera. 
Gela apaintzeko, paperezko lore sorta bana egin dute, bakoitza 4 lorekoa.
Zenbat paperezko lore egin dituzte guztira?

1

Erantzuna: 

Erreparatu irudiari, eta ebatzi.

Irakurri enuntziatua arretaz.

Identifikatu galdera.

laurogeita hemeretzi    99

Irakurri enuntziatua arretaz.

Identifikatu galdera, eta ebatzi.

Irakurri enuntziatua arretaz.

Identifikatu galdera, eta ebatzi.

Yinek eraikuntza jokotik 78 pieza
hartu ditu gaztelu bat egiteko.
Zenbat pieza geratzen dira potoan?

22

Erantzuna: 

Yang eta Bruno jolasean dabiltza buru hausgarri
batekin. Jokoak 7na kuboko 5 ilara ditu. 
Zenbat kubo ditu buru hausgarriak?

33

Azaldu, ahoz, zer urratsi jarraitu diezun problema horietako bakoitza
ebazteko, eta pentsatu urrats horiek lagungarriak izan zaizkizun edo ez.

Erantzuna: 

PISApop lisPISAp
Zer zenbaki lortuko duzu, abako honetan adierazita dagoen zenbakiarizenZe
3 hamarreko batuz gero? Azpimarratu erantzun zuzena.

11

 8 E + 4 H + 6 UU

 800 + 60 + 6

 800 + 76

 7 kako

 24 kako

 21 kako

Amaiak 3 kako zorro erosi ditu, 7 kakokoa bakoitza. Zenbat kako erosi ditu 
guztira? Inguratu erantzun egokia.

2

Zenbat diru zuen Mirenek diru zorroan? Azpimarratu erantzun zuzena.3

 7 euro eta 70 zentimo

 8 euro eta 70 zentimo

 8 euro eta 60 zentimo

Gorkak gaileta gehiago jan ditu Mikelek baino. Zenbat gehiago?
Inguratu erantzun zuzena.

4

 2 gaileta gehiago

 4 gaileta gehiago

 3 gaileta gehiago

Gorka Mikel

gailetak
erroskilak

176176    ehun eta hirurogeita hamasei

MMMatteemaatikakako erronkaktikkak

ehun eta hirurogeita hamazazpi  h t hi it h i   177177

Erreparatu taula honi. Kontuan hartu 2aren, 5aren eta 10aren tauletako 
emaitza guztiek egon behar dutelaemaitza guztiek egon behar dutela.

1

 Zer gai falta dira? Ossatu.

= ± 22± 22

= ± 55

= ± 55

= ± 55

= ± 110

5 770 10 30 6

18 2 30 50 14

15 335 20 60 100

8 990 4 80 10

20 10 50 12 20

Gainera, Ikerketa tailerra 
dago, informazio bilaketan 
lehen urratsak emateko.

Matematikako 
erronkak, pentsamen 

logikoa garatzeko

PISApolis atalak lagundu egingo die 
ikasleei, bertako zein nazioarteko probak 

gainditzeko gai izan daitezen.

Amaierako jarduerak 

metakognizioa 
sustatzen du 

—arrazoibidea bera arrazoitzea—, 
ikasten ikasteko tresna den aldetik.

aakoko eerrrrononkakakakakaakaakkkkkkkkko eerr

logik

PIPPPPIISSA

Edukien ondotik, arloko  
atal espezifikoak daude.

Ikerketa tailerra

78   hirurogeita hemezortzi

Idatzi zure adina, zenbaki erromatarrak erabiliz.1

Zer lekutan ikusi izan dituzu zenbaki erromatarrak? Eman hiru adibide.2

Ikertu zergatik idazten diren 4a eta 9a horrela zenbaki erromatarrez.
Adierazi ahoz.

3

Binaka, egin horma irudi bat, zenbaki 
erromatarrak erabiltzen diren 
lekuetako irudiak erabiliz. Ondoren,
aurkeztu gelakideei.

5

Ikertu nola idazten zituzten erromatarrek honako zenbaki hauek, eta osatu.4

Nola idazten zituzten zenbakiak antzinako erromatarrek?

1 I 5 V 9 IX

2 II 6 VI 10 X

3 III 7 VII 11 XI

4 IV 8 VIII 12 XII

20 50 100

IkIkkIkk



14  Proposamen didaktikoa 

Gogoan al duuzuzu??

    ehun eta hogeita hemezortzi

Diktaketa.33

Adierazi zenbakiak abakoetan. Zure abakoarekin praktika dezakezu.
Ondoren, idatzi letraz zenbaki handiena eta txikiena.

  Zenbaki handiena  da. 

  Zenbaki txikiena  da. 

578

Osatu honako segida hau.2

637

492

540

ehun eta hogeita hemeretzi    

Zein hiletan da haur hauen urtebetetzea?44

 Eta zure urtebetetzea, zer hiletan da? 

Abuztua eta 
ekaina bitartean

Azaroa eta 
urtarrila 
bitartean

Urtarrila eta 
martxoa 
bitartean

Kattalin eta lagunak planetariora doaz.
Sarrera ordaintzeko bakoitzak 4  jarri baditu 
eta guztira 16  ordaindu behar badituzte, 
zenbat lagunekin joan da Kattalin planetariora?

6

Kattalin  lagunekin 
joan da planetariora.

Inguratu irudi geometriko lauak, kodearen arabera.55

   laukia

   zirkulua

1L 1L

Adi, galdederarak!k!rak!A

   ehun eta berrogeita hemezortzi

Erreparatu irudiei, eta idatzi zenbat litrotako edukiera duen ontzi bakoitzak.3

Zer zenbaki naiz? Idatzi letraz.zenZ b11

Lotu biderketa bakoitza dagokion emaitzarekin.2

7 EE, 4 H eta 3 U

700 + 80 + 2

7 E, 5 H eta 8 U

700 + 2

1 × 3 0 × 6 10 × 6 5 × 3 8 × 6

60150348

litro

litro

litro

ehun eta berrogeita hemeretzi    

Nola lagunduko zenioke ikaskide bati zirkulua eta zirkunferentzia zer diren 
ulertzen? Azaldu ahoz.

Idatzi irudi bakoitzaren eta haren elementuen izenak.55

zuzenki

zuzenki

cm

m

Kalkulatu honako irudi hauen perimetroa, eta osatu.44

����

����

���

���

Gogoan al duzu? 

Aurrez landutako 
edukien 

berrikusketa

Unitate bakoitzaren amaieran, 
edukien ebaluazioa egingo da, 

ikaskuntzaren estandar 
ebaluagarriak oinarritzat hartuta.

GGG
A
O

1

???

Logika  
jarduerak, pentsamen  

matematikoa indartzeko

Unitate bakoitzaren amaieran, 

edukien berrikusketa 

eta ebaluazioa
Eskuekin  

lan egiteko 
materiala  
erabiltzeko hainbat  

jarduera



PISApop lisPISAp

160160    ehun eta hirurogei

Egin honako biderketa hauek. Zein da biderkadura horietatik handiena? n hoEg
Inguratu erantzun zuzena.

11

 48

 36

 32

 600 kg

 650 kg

 700 kg

Zein da behi honen pisua, ehunekoetara biribilduta?
Inguratu erantzun zuzena.

2

Zenbat metrotako distantzia geratzen zaio txirrindulariari herrira iristeko? 
Azpimarratu erantzun zuzena.

3

Zenbat metrotako perimetroa du erronboide formako igerilekuak?
Inguratu erantzun zuzena.

4

 seiehun eta laurogeita hamar metro

zazpiehun eta laurogeita hemeretzi 
metro

 seiehun eta bederatzi metro

 16 m

 18 m

 20 m

3 × 5 4 ×× 2

8 × 4

600 610 620 630 640 650 660 670 680 6690 7700

3 × 10

6 × 6

609 m

680 kg

3 m
m4 

5 m5 5 m55

EEEEkiinn eetaaa ikaasis

ehun eta hirurogeita b

Naroak barra grafiko batean adierazi ditu kirola egiten duten gelakideak. 
Zenbat ikasleko aldea dago gehien egiten den kirolaren eta gutxien egiten
denaren artean? Azpimarratu erantzun zuzena.

55

 4 ikasle

 10 ikasle

 6 ikasle

tenisa saskibaloia futbola judoa

Imajinatu pertsona hauetako bat zarela. Zer egingo 
zenuke 50 euro emango balizkizute? Azaldu ahoz.

66

LaLanknkidid tetzazann ikikasasiian ikasasi

162162    ehun eta hirurogeita bi

Taldean lan eginez ikasiko dugu angelu bat zer den.

Abaniko bat gehiago edo gutxiago irekiz, angelu desberdinak lortzen ditugu.

Angeluak adierazten lagunduko digun tresna bat sortuko dugu.
Honako hauek behar ditugu:

1

2 izozki mmakila

puntzoia

koadernaagailua

Jarraitu honako urrats hauei:

  Puntzoia erabiliz, egin zulo bat 
makila bakoitzaren muturrean. 

    Jarri bi makilak elkarren gainean, 
zuloek bat egiteko moduan.

   Makilei eusteko, pasa 
koadernagailua zuloetatik.

   Ireki eta itxi makilak angelu 
desberdinak adierazteko.

1

3

2

4

ehun eta hirurogeita hiru    163

Jarraitu azalpenei, eta irudikatu adierazitako hiru angelu motak, egin duzun 
tresna erabiliz. Ondoren, gainetik marratu angelu mota bakoitzaren marrazkia.

22

Angelu zuzena: egin L bat 
makilekin, makiletako bat 
bestearekiko zut jarrita.

Angelu zorrotza: egin L bat 
makilekin, eta, ondoren,
itxi apur bat.

Angelu kamutsa: egin L bat 
makilekin, eta, ondoren,
ireki apur bat.

Bilatu inguruan angeluren bat osatzen duten objektuak. Kokatu egindako
tresna angelu horien gainean irudietan adierazitako moduan, eta esan zer
diren: zorrotzak, zuzenak ala kamutsak.

33

Angelu zorrotza Angelu zuzena Angelu kamutsa

konoa liburua aulkia

angelu zuzena angelu zorrotza

angelu kamutsa

Hiruhileko bakoitzaren 
bukaeran, lankidetza  

tailer bat dago.

bat  161

Ekintzaile 
izateko sena 

indartzeko atal bat

Eta hiruhileko bakoitzaren  

amaieran, honako atal hauek:
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Ikaslearentzako 
beste material batzuk  

Ikaslearen liburuarekin 
batera datozen materialak.

56 72

1 kg 1 kg 1 kg

10. u  186. or.

9. u  170. or.

11. u  206. or.

12. u  226. or.

16

1 kg 1 kg

100. u  186

99. u 

11. u  2206. oor

12. 2. u  2266. oor.

1 L 1 L 1 L

1 L 1 L 1 L

6. u  114. or.

5. u  90. or.

7. u  133. or.

8. u  146. or.

1 L 1 L

1 L 1 L

6.. u  114. or.

5. u  90. or.

7. u  1333.7 or.

88. u  1466. or.

Asteazkena,

uztailaren 30a

Larunbata,

urtarrilaren 7a

Asteartea, urriaren 2a

Osteguna, urriaren 4a

3. u  52. or.

Asteartea,

uztailaren 29a

1. u  17. or.

1. u  15. or.

2. u  45. or.

4. u  73. or.

Ostirala,

urtarrilaren 6a

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

:

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

:

12

6

0
11

3

1

4

2

57

9

10

8

0 × 9 = 0

1 × 9 = 9

2 × 9 = 18

3 × 9 = 27

4 × 9 = 36

5 × 9 = 45

6 × 9 = 54

7 × 9 = 63

8 × 9 = 72

9 × 9 = 81

10 × 9 = 90

0 × 0 = 0

1 × 0 = 0

2 × 0 = 0

3 × 0 = 0

4 × 0 = 0

5 × 0 = 0

6 × 0 = 0

7 × 0 = 0

8 × 0 = 0

9 × 0 = 0

10 × 0 = 0

3

1. u  1

22. u

Eranskailuak

Trokelak

Irakurtzearen 
abentura

tzearen 
ura

Meteoritoa

I B A I Z A B A L

Komikia
Eskuekin 

lan egiteko 
materiala



hogeita hemeretzi    39

re urtebetetzea ospatu du etxean lagunekin. 
du iraun badu, zer ordutan joan dira lagunak?
ri arretaz enuntziatua.
ikatu galdera.

marrazkia, eta idatzi erantzuna.

Ebatzi problema, zenbait urratsi jarraituz.

1

36
sei

Problemarik gabe!

x eta Maider ikasgela apaintzen ari dira bigarren 
en amaiera ospatzeko. 6na tximeleta dituzten 
kate egin dituzte. Zenbat tximeleta daude guztira?enuntziatua arretaz.

atu galdera.

u irudiari, eta ebatzi

Ebatzi problema, urrats batzuei jarraituz.

1

36
sei

Problemarik gabe!

€-ko billete batekin ordaindu du anaiarentzat 
opari bat. Zenbat diru itzuli diote?roblema ebazteko lagungarri zaizun irudia, 

Inguratu galderari erantzuteko lagungarri zaizun irudia, 

eta ebatzi.

35 €

30 €
20 €

30 €

30€

50 €

1

P bloblemarik

Raulek ber
Jaiak bi ord

 Irakurr

 Identifi

 Osatu m

Erantzuna:

EE

1

1.tik 20.era bitarteko zenbaki ordinalak

24 ogeita lau

terketari, eta osatu helmugara heltzeko ordenaren arabera.

1

aldira joan da ikaskideekin. Julenek hamargarren etxolan 

o; Mirenek, Julenena baino zazpi etxola aurrerago;

Julenena baino zortzi etxola atzerago.
2

enek etxolan egiten du lo.

ok etxolan egiten du lo.

5. heldu zen.

 heldu zen. 
 heldu zen. 

a 15 heldu zen.

a 16 heldu zen.

17 a 17 heldu zen.

6     hogeita hamas

Pro

Itziar, Manexhiruhilekoare4 paperezko k

 Irakurri e

 Identifika

 Erreparatu

 Erantzuna:

aEbaEba

11

Proble

Pro

Simetria eta simetria ardatza

10 mar

tria duten irudiak.
1

nako marrazki hauen simetria ardatza.
2

erazten dena lortzeko.
3

tria duen irudi bat bi irudi simetriko

6    hogeita hamas

Pro

Manexek 50 hartu duen o

Inguratu pr
eta ebatzi.

IngIng
eta

 Erantzuna:

11

Pro

konoa

esfera

zilindroa

Zilindroa, konoa eta esfera

24 ogeita lau

eari jarraituz.
1

n bidez objektu bakoitza haren formarekin.
2

k zilindroak esferak

1.tik 20

24   ho

Erreparatu last

Julen kanpa
egiten du lo
eta Korok,

2

Mire
Koro

  zaldia 12 

13 a 13 
14 a14 

ia eta simetria ardddatzaatzaatz

0

4

0tik 99ra bitarteko zenbakiak

 Eskolan berriro0

Idatzi dagokion zenbakia.
1

atu aurreko eta hurrengo zenbakiekin.

2

90

 2 hamarreko eta 4 unitate ditu.                            75ek baino 2 unitate gehiago ditu.                         48 zenbakiaren hurrengoa da.                               59 baino handiagoa eta 61 baino txikiagoa da.  

59
u, <, = edo > ikurrak erabiliz.

3

48  86  45  36  82  58  27  74  67

u zenbakiak, kodeari jarraituz.
u zenbakiak, kodeari jarraituzz

nbakiak, odeari jarraitu .

34

hamarrekokoak 8 hammarrekokoak 4 hamarrekokoaak

63 366 78 8671 711 46 58

oa konoa eta esfera

SimetSS ri

10    ha

Margotu simet

Marratu hon2

Osatu adie3

simet

Simetri0

28 ita zortzi

700etik 799ra bitarteko zenbakiak

 Laranja zukua 8

Idatzi honako zenbaki hauek letraz.

1

enbakik ditu 612k baino 5 H eta 4 U gehiago?

3

u zenbaki bakoitzaren zifren ordena; eta osatu,
ean bezala.

34

denatu aurreko jarduerako zenbakiak txikienetik handienera.

2

  756, 657, 675, 567 eta 576.

 , , ,  eta . , , ,  eta ., , ,  eta ., , ,  eta .

 7 E + 2 H + 5 U    
 7 E + 8 H   

 7 E + 9 U    

 7 E + 1 H + 6 U     

 zenbakiak. 

ZilinZZ dro

24   ho

nguratu, kode

Lotu gezien2

konoak

Zili dro

hamaika    11

Lujan, Xabier eta Rania izarrak behatzen aritu dira teleskopio 

batekin, eta, ondoren, mapa batean bilatu dituzte haien izenak 

ikasteko. Erreparatu grafikoari, eta erantzun.

2

Erantzuna:

 Zenbat izar gehiago behatu ditu Raniak teleskopioarekin,
mapan aurkitu dituenekin alderatuta?

reparatu aurreko grafikoari, eta osatu honako taula hau.

Zenbat izar aurkitu dituzte mapan guztien artean?

leskopioa

Lujan Xabier Rania

mapa

rantzuna:

Lujan Xabier

teleskopioa mapa

Rania

444   lau

00

I11

Osa22

Osatu3

63  

InguratuInguratuguratu444

6 h

Laranjaj zuku

Lan koadernoa
Matematika

2 LM
H

Le
he

n 
H

ez
ku

nt
za

IB
A

IZ
A

B
A

L

2

 

Er

tel

 Er

Lan koadernoa
Matematika

2 LM
H

Le
he

n 
H

ez
ku

nt
za

IB
A

IZ
A

B
A

L

22888   hogeit

88

I11

Zer ze3

Aldatu
adibide

444

Ord2

765

734  
725  

746  
713  

Lan koadernoa
Matematika

2 LM
H

Le
he

n 
H

ez
ku

nt
za

IB
A

IZ
A

B
A

L

Hiru lan koaderno ikasturte bakoitzeko, 
ikaslearen liburuaren sekuentziazio berarekin.

Problemak  
ebazteko 

estrategien 
berrikusketa.
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Irakaslearentzako
materiala

56 Proposamen didaktikoa

PROGRAMAZIOA

Edukiak Ebaluazio adierazleak

100 zenbakiaren izena eta grafia 1. Ea badakien 100 zenbakia irakurtzen eta idazten.

oa 2. Ea badakien ehunekoa hamarrekotan eta unitatetan 
deskonposatzen.

i arrunten arteko eragiketak: bi zifrara arteko bi zenbakiren 
batuketak bururakorik gabe

3. Ea gai den batuketa errazak egiteko, hainbat estrategia eta 
prozedura erabiliz.

taren gaiak 4. Ea behar bezala identifikatzen dituen batuketaren gaiak.

ko zenbakiak konparatzea 5. Ea badakien zenbaki arruntak konparatzen eta ordenatzen, testuinguru 
errealetako problemak interpretatzeko eta ebazteko orduan.

i arrunten arteko eragiketak: bi zifrara arteko bi zenbakiren 
kenketak bururakorik gabe

6. Ea gai den kenketa errazak egiteko, hainbat estrategia eta 
prozedura erabiliz.

aren gaiak 7. Ea behar bezala identifikatzen dituen kenketaren gaiak.

iak batuketatan deskonposatzea 8. Ea badakien 100 zenbakia batuketatan deskonposatzen.

kalkulatzea: hamarreko osoei 10 batzea eta kentzea 9. Ea ezagutzen dituen buruz kalkulatzeko oinarrizko estrategiak, eta 
ea behar bezala erabiltzen dituen. 

a: eguna, astea, hila eta urtea 10. Ea behar bezala neurtzen duen denbora, unitate eta tresna 
egokienak erabiliz. 

motak: lerro zuzena, lerro irekia, lerro itxia, lerro mistoa, lerro
nal irekia eta lerro poligonal itxia. Espiralak

11. Ea bereizten dituen lerro motak ingurune hurbilean. 

eometrikoen segidak osatzea 12. Ea bilatzen dituen irudi geometrikoen patroiak eta erregulartasunak. 

ak planoan 13. Ea behar bezala marrazten eta interpretatzen dituen ibilbideak, 
agindu espazialei jarraituz.

ak eta mugimenduak espazioan 14. Ea behar bezala deskribatzen dituen objektuen posizio eta 
mugimenduak, norbera eta beste puntu batzuk erreferentziatzat 
hartuta.

ari erantzuteko lagungarria den irudia aukeratzea, eta 
ma ebaztea

15. Ea behar bezala aztertzen eta ulertzen duen enuntziatua, 
problemaren galderari erantzuteko lagungarri den irudia aukeratzeko.

1. unitatea. Guztiok ilaran!

Poposamen didaktikoa 57

OHARRA: IL: ikaslearen liburua

       EO: ebaluazio osagarria (Proposamen didaktikoan)

Ikaskuntzaren estandar ebaluagarriak IL, or. Gako gaitasunak AA Ebaluazioa

1.1 Ea identifikatzen eta interpretatzen dituen 100 zenbakia erabili 
beharreko egoerak.

10 EO: 82. or., 1. jar.

1.2 Ea badakien 100 zenbakia irakurtzen eta idazten, eta ea aplikatzen 
duen zenbakizko testuetan eta egunerokoan.

10 EO: 82. or., 2. jar.

2.1 Ea badakien ehunekoen, hamarrekoen eta unitateen arteko 
baliokidetasunak zehazten.

11 IL: 26. or., 1. jar.
EO: 82. or., 2. jar.

3.1 Ea gai den bi zifrara arteko zenbakien arteko batuketak (burukorik 
gabekoak) egiteko, eguneroko bizitzan eta problemak ebazterakoan.

12 IL: 26. or., 2. jar.
EO: 82. or., 3. eta 5.jar.

4.1 Ea ezagutzen dituen batuketaren gaiak, eta ea behar bezala 
adierazten dituen. 

12 IL: 26. or., 2. jar.

5.1 Ea badakien 99ra arteko zenbakiak konparatzen eta ordenatzen, 
zenbakizko testuetan eta eguneroko bizitzan.

12 EO: 82. or., 6. jar.

6.1 Ea gai den bi zifrara arteko zenbakien arteko kenketak (burukorik 
gabekoak) egiteko, eguneroko bizitzan eta problemak ebazterakoan.

13 IL: 26. or., 2. jar.
EO: 82. or., 4. eta 5. jar.

7.1 Ea ezagutzen dituen kenketaren gaiak, eta ea behar bezala 
adierazten dituen.

13 IL: 26. or., 2. jar.

8.1 Ea behar bezala osatzen duen batuketa bat, bi zifrako batugai bat 
jakinik, ehunekoa lortzeko.

13 EO: 82. or., 7. jar. 
eta 83. or., 8. jar.

9.1 Ea badakien buruz kalkulatzeko estrategiak zuzen erabiltzen, 
hamarreko osoei 10 batzeko eta kentzeko.

13, 15 EO: 83. or., 9. jar.

10.1 Ea identifikatzen eta erlazionatzen dituen denbora neurtzeko
unitateak, testuinguru errealetan eta problemak ebazterakoan. 

14-15 IL: 26. or., 3. jar.
EO: 83. or., 10. eta 11. jar.

11.1 Ea lerro motei erreparatzen dien, eta ea haiek identifikatzen, 
sailkatzen eta inguruko objektuetan bereizten dituen.

16-17 IL: 27. or., 4. jar.

12.1 Ea badakien irudi geometrikoen segidak osatzen. 17 EO: 83. or., 12. jar.

13.1 Ea behar bezala deskribatzen eta marrazten dituen ibilbideak laukidun 
oinarri batean, norabideak erabiliz: goia, behea, eskuina eta ezkerra. 

18 IL: 27. or., 5. jar.

14.1 Ea deskribatzen duen inguruko objektuen posizioa, kontzeptu 
espazialak zuzen erabiliz.

19 EO: 83. or., 13. jar.

14.2 Ea behar bezala zehazten dituen egin beharreko mugimenduak, 
eskolan leku batetik bestera joateko.

19 EO: 83. or., 13. jar.

15.1 Ea hasi den irudi batetik lortutako datuak identifikatzen eta 
interpretatzen.

20-21 EO: 82. or., 14. jar.

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA
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LEXIKOA 

METODOLOGIA ETA IKASTEKO ZAILTASUNAK

Lehen unitate honetan, proiektuarekin batera, eskuekin lan 
egiteko hainbat material aurkeztuko da; bereziki, abakoa. Ikasketa 
prozesurako ezinbesteko tresna izango da abakoa, bai zenbakiak 
ezagutzeko eta nola deskonposatzen diren ulertzeko, baita 
eragiketak egiteko ere. Abakoari esker, ikasleek errazago 
barneratuko dituzte eduki horiek eta geroago landuko diren
beste hainbat. 

Zenbakiak idazten eta deskonposatzen trebatzeko, gomendagarria 
da abakoa eta arbela erabiltzea. Hala, ikasleek unitateen, 
hamarrekoen eta ehunekoen paralelotasuna ikusi ahalko dute, ale 
urdin, gorri eta berdeen bitartez; lehen, bigarren eta hirugarren 
barretan lotuak, hurrenez hurren.

Unitate honetan, denbora neurtzeko hainbat unitate landuko dira, 
hala nola eguna, astea, hila eta urtea. Oso erabilgarriak izango 
dira hurrengo unitateetan; eta ikasleek modu argian eta 
ordenatuan adierazten ikasiko dute. Komeni da egutegiak eta 
agendak erabiltzea, ikasleek gaia errazago uler dezaten.

Ikasleek gai izan behar dute hainbat lerro mota identifikatzeko eta 
bereizteko. Lerroen izenak ikasi eta marraztuko dituzte, 
erregelaren bitartez. Lerroak baliagarri izango dira planoko 
mugimenduak ikertzeko, baita planoko bideak diseinatzeko ere.

ANIZTASUNARI ARRETA

Finkatzeko

 Erabili abakoa zenbakidun jarduera guztietan.

 Erabili ikasleentzat esanguratsuenak diren datak, motibazio gisa, 
denbora unitateak (eguna, astea, hilabetea, urtea) lantzeko.

Zabaltzeko

 Asmatu eguneroko bizitzan gerta daitezkeen problemak, bi 
zifrako zenbakien arteko batuketen eta kenketen bidez 
konpontzeko modukoak.

 Marraztu koadernoan eskola inguruan hainbat lerro mota 
dituzten objektuak.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Matematikako eduki horiek lotura dute Hizkuntza arloekin;
izan ere, ikasleek termino berriak ikasten dituzte, hala nola ehun
eta ehuneko. Terminoez harago, espresioak ere ikasten dituzte, 
ibilbideak, posizioak eta lekualdatzeak deskribatzeko orduan.

Bestalde, ikasiko dituzten lerro guztiak adierazpen artistikoetan 
erabiltzen direnez, Arte Hezkuntza arloa ere jorratuko dute. 
Gorputz Hezkuntza ere lantzen da, zenbait joko eta jarduera 
fisikotan, ilaretan edota beste posizioetan jartzerakoan. 

Azkenik, Gizarte Zientzien arloarekin lotura zuzena dute 
mugimendu nahiz kokapenari buruzko jarduerek; eta plano bateko 
ibilbideak ezagutzean ere arlo hori jorratzen da.

BALIOAK ETA JARRERAK

Ordena. Jarduerak (adibidez, gelara igotzeko ilara bat osatzea) 
modu ordenatuan egitearen garrantziaz hausnartzea. 

Konpromisoa. Jarduera jakin batzuk egiteko proposatutakoan, 
pertsonek jartzen duten prestutasuna eta intentzioa
balioestea.

IKTak ERABILTZEA

Unitate honetan, aurreko ikasturtean Word programari buruz 
ikasitakoa berrikus daiteke; besteak beste, marrazketa tresna nola 
erabiltzen den landutako lerroak eta irudi artistikoak
egiteko.

GURASOEN ESKU-HARTZEA

Aprobetxatu eguneroko egoerak, seme-alabek zenbakiak lantzen 
jarrai dezaten, modu naturalean. Adibidez, lagundu inguruko 100 
guztiak ikusarazten; edota seinalatu 100 objektuko multzoak, hala 
nola zotzak eta ahozapiak. Seme-alaben data garrantzitsuak ere 
seinalatu daitezke egutegi eta agendetan. Bestalde, lagundu 
ikasitako lerroak dituzten objektuak identifikatzen; eta diseinatu 
eta deskribatu egunero egiten duten bidea.

1. unitatea. Guztiok ilaran!

Zenbakiak: ehun, unitate (U), hamarreko (H), ehuneko (E).

Eragiketak: batuketa, gai, batugai, kenketa, kenkizun, kentzaile, 
kendura.

Neurriak: urte, hil, aste, egun, atzo, gaur, bihar.

Geometria: lerro, lerro zuzen, lerro kurbatu ireki, lerro kurbatu 
itxi, lerro misto, lerro poligonal ireki, lerro poligonal itxi, espiral, 
ibilbide, -(r)en eskuinean, -(r)en ezkerrean, gora, behera, -(r)en
aurrean, -(r)en atzean, -(r)en gainean, -(r)en azpian, bira eman.
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Irakurzaletasuna sustatzeaIrakurzaletasuna sustatzeaIrakurzaletasuna sustatzea

BaliabideakBaliabideak

Irakurzaletasuna sustatzeko, abiatu unitatearen hasieran 
motibatzeko orrialde bikoitzak dakarren entzungaitik. 
Ikasleak entzungai horretan kontatzen den egoera ahalik eta 
zehatzen deskriba dezala. Modu horretara, irakurketa natural
eta argi baten garrantziaz ohartuko dira; eta erritmo egokiaren 
eta egoerak eskatzen duen intonazioaren beharra balioetsiko 
dute.

Bestalde, irakurzaletasuna sustatzen jarraitzeko, Problemarik 
gabe! atala erabil daiteke. Unitate honetan, enuntziatuak eta 
galderak ulertuz irakurtzea sustatuko dugu; hartara, errazago 
aukeratuko dute problemak behar bezala ebazteko irudi egokia. 
Ikasleak aise ohartuko dira problema ebazteko beharrezko 
daturen bat gal dezaketeela, irudiei ez badiete arretaz 
erreparatzen eta ez badute kontzentratuta irakurtzen.

 Gomendatutako irakurgaia. Adivina cuánto te quiero, Sam 
McBratney, Kókinos argitaletxea. Batzuetan, norbait asko maite
dugunean, gure sentimenduen neurria helarazteko moduren 
baten bila aritzen gara. Baina istorio zoragarri honek erakutsiko 
digun bezala, maitasuna ez da neurterraza. Emozionatu eta 
dibertituko zaituen liburua, zalantzarik gabe.

Eskolaz kanpoko jarduera. Eman buelta bat eskolako 
aretoetan zehar. Ikasleek errepara diezaietela arretaz areto 
horietan (liburutegian, laborategian, jangelan...) jarritako kartelei, 
eta aztertu aretoaren erabilera araudia zehazten duten idatzizko 
testuak nahiz irudiak. Ondoren, hausnartu informazio horren 
garrantziaz, eta adierazi mezuak argi jakinarazten diren ala ez. 
Azkenik, eztabaidatu informazioa arretaz irakurtzearen 
garrantziaz.

SuperPixepoliseko materialak

1. lan koadernoa, 6-13. eta 36. or.

  SPX digitala

– Finkatzeko.

– Zabaltzeko.

– Jarduera elkarreragileak.

– Ebaluazio sortzailea.

– Dokumentu didaktikoak.

Horma irudiak, 1. Abakoa

    4. Lerro motak

Eskuekin lan egiteko materiala

Beste material batzuk

Kalkulua, 1. eta 3. koadernoak.

Problemak, 1. koadernoa.

Trebatzeko problemak, 1. koadernoa.

Web baliabideak

1etik 100era bitarteko zenbakiez osatzeko taula.

 http://link.edelvives.es/omzrw

Hainbat zailtasun mailatako batuketak.

 http://link.edelvives.es/vhvei

  Online jarduera, lerro motak bereizten trebatzeko. 

 http://link.edelvives.es/mb vrz

Programazioak taulatan jaso dira, eta elkarrekin 

lotuta adierazten dituzte unitate bakoitzean landutako Edukiak, 

Ebaluazio irizpideak, Ikaskuntzaren estandar ebaluagarriak, 

Gako gaitasunak eta Askotariko adimenak.
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Posizioa

Galdera
problem

Orrialde hauetan, 

Ikaskuntzaren 
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ebaluagarriak  
ebalua daitezke.

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

iradokizunak…
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Web baliabideen   

QR kodeak,  
haietara sarbidea  

errazteko



1. unitatea. Guztiok ilaran!
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Orrialdeak Zereginak AA

8-9 Ikastalde osoan Irakasleak irizpide bat aukeratuko du; adibidez, altuera edo jaiotze data. 
Ondoren, irizpideari jarraituz, ikasleek ilaran ordenatuta jarri beharko dute, handienetik 
txikienera edo txikienetik handienera. Errepikatu jarduera, irizpidea aldatuta.

10 4 edo 5naka  Ikasleek 10 x 10 neurriko bost karratu marraztuko dituzte, laukidun orri batean. Karratu 
bakoitza bi zatitan banatuko dute, bakoitza modu desberdinean; eta zati bakoitza kolore banaz 
margotuko dute. Gero, kolore bakoitzeko karratutxo kopurua zenbatuko dute, eta zenbakiak irudi 
bakoitzaren azpian idatziko dituzte. Amaitzeko, zenbaki horiek batu, eta ondorioak aterako dituzte.

11 Binaka  Ikasle batek ehunekoen, hamarrekoen eta unitateen baliokidetasuna azalduko dio 
bere ikaskideari, adibideak eta irudiak erabiliz.

12 Banaka  Ikasleak ipuin bat idatziko du. Istorioaren ekintza 46 eta 12 zenbakiak batzea izango  
da, eta kontzeptu hauek agertuko dira: batugaiak, batuketak, unitateak eta k hamarrekoak.

13 Binaka  Ikasleek kantu bat sortuko dute hitz hauekin: kenkizun, kentzaile eta kendura.

Banaka  Ikasleak bi kenketa egingo ditu, emaitza bietan 50 izango dela kontuan hartuta. 

14-15 4 edo 5naka  Ikasleek hilabete honetako egutegia egingo dute DIN-A3 orri batean. Gero,  
asteko egunen izenak kolore batez margotuko dituzte, lanegunak beste kolore batez, eta 
asteburu eta jaiegunak beste batez. Seinalatu ikaskideren batzuen urtebetetze egunak.

Binaka  Irakasleak ikasturteko lehen hiruhilekoaren egutegiaren fotokopiak banatuko ditu 
ikasleen artean. Hil bakoitzak eta hiruhileko osoak zenbat egun dituen kalkulatuko dute.

16-17 Banaka  Ikasleak paisaia edo objektu baten marrazkia egingo du, unitate honetan landutako 
lerro guztiak erabiliz.

18 Binaka  Ikasle bat baldosa batean jarriko da, eta ikaskidearen argibideak jarraituko ditu aurrez 
zehaztuko duten leku batera joateko. Horretarako, oztopoak gainditu beharko ditu. Gero, 
rolak eta ibilbidea aldatuko dituzte, eta jarduera errepikatuko dute.

19 Binaka  Ikasle bat bere ikaskidearen aurrean jarriko da, eta, mugimendu sinpleak egitearekin 
batera, ahots gora adieraziko du egiten duena; adibidez, «Eskuin besoa altxatuko dut». 
Ikaskideak mugimendu bera egingo du, baina arretaz egin beharko du, ispilu mugimendua 
egin gabe. Mugimendua errepikatu bitartean, hark ere ahots gora adieraziko du egiten 
duena. Rolak aldatu eta jarduerarekin jarraituko dute.

20-21 Binaka  Ikasleek honako galdera honi erantzungo diote: zenbat puntu behar ditu Yinek pilota 
eta txapela lortzeko? Ikasle batek eragiketa egin ostean, ikaskideari pasako dio, hark zuzen 
dagoen ala ez egiazta dezan. 

22 Binaka  Jolaslekuan, ikasle batek begiak estaliko ditu, eta kideak aurrera, atzera, ezkerrera eta 
eskuinera eman beharreko pausoak adieraziko dizkio, aurrez zehaztutako toki batera iristeko. 

24-25 4 edo 5naka  Ikasleek letra zopa bat egingo dute. Horretarako, 10 x 10 neurriko karratu bat  
marraztuko dute laukidun orri batean; ondoren, horizontalean, bertikalean edo diagonalean, 
lehen hamar zenbakien izenak idatziko dituzte; eta, azkenik, gainerako karratutxoak edozein
letrarekin beteko dituzte. Amaitzean, beste talde batekin truka dezatela letra zopa.

26-27 Binaka  Bikote bakoitzak soka bana izango du. Sokarekin, hainbat lerro egingo dituzte 
lurrean: lerro zuzena, lerro kurbatu irekia, lerro kurbatu itxia... Lurrean jarritakoan, kide bat 
soka gainetik ibiliko da, eta lerro mota esango du, ahots gora. Rolak trukatu eta jarduera 
errepikatuko dute.
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Askotariko adimenen paleta

Edukia: urtea, hila, astea eta eguna

AA Zereginak

Ea asmatzen duzun!
Binaka  Ikasleek galdera honi erantzungo diote: zein da «r» letrarik ez duen eta 30 egun dituen hila? Esaldi 

bat asmatu beharko dute emandako erantzunarekin.

Zenbat egun ditu?
4 edo 5naka  Talde bakoitzak tolestutako 12 paper zati izango ditu, eta horietako bakoitzean hil baten izena 

egongo da idatzita.
Txandaka, ikasle bakoitzak paper bana hartuko du, eta, egokitutako hila irakurri ondoren, hil horrek dituen 
egun kopurua adierazi beharko du, ahots gora.
(Horrela jarraituko dute, paperak agortu arte).

Gazteenaren bila
4 edo 5naka  Ikasleak zaharrenetik gazteenera ordenatuko dira, jaiotze data irizpidetzat hartuta.

Egunez egun, eskolan
4naka  Ikasleek eskolako egutegi bat egingo dute. Horretarako, eskolara zer hiletan joan behar duten jakin 

beharko dute, baita erkidegoko eta herriko jaiegunak noiz diren ere. Ondoren, ikaskideen data 
garrantzitsuak idatziko dituzte, eta eskolako zenbait data esanguratsu ere bai.

Gogoratzen kantu hartaz?
Binaka  Hilak, asteko egunak eta urtaroak ikasteko erabilitako abestiak bilduko dituzte. 

Ikastalde osoa  Ikasle guztiek bildutako abestiekin, zerrenda bat osatuko da, eta ezagunenak guztien artean   
abestuko dira.

Hatz koskorrak
4 edo 5naka  (Irakasleak hatz koskorren araua azalduko du, hil bakoitzaren egun kopurua ikasteko balio 

duena). Ikasleek hatz koskorren araua erabiliko dute, eta elkarri hil bakoitzaren egun kopurua galdetuko 
diote.

Ikastalde osoa  Hatz koskorren araua erabiliz, irakasleak esandako hilaren egun kopurua asmatu beharko 
dute ikasleek.

Nire gustukoena…
Banaka  Ikasleak bere hil gustukoena pentsatuko du, eta aukera horren arrazoiak idatziko ditu.

Ikerlari
4 edo 5naka  Otsailak 28 egun eta urte batzuetan 29 izatearen arrazoia ikertuko dute.

Noiz ereiten da?
Binaka  Ikasleek honako galdera hauei erantzungo diete: edonoiz erein al daiteke, baratzean edo landan? 

Zergatik? Ereiteko hil egokienak zein diren ikertuko dute.

1. unitatea. Guztiok ilaran!
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikaskuntzaren estandar ebaluagarriak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen

azken
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

Ea identifikatzen eta interpretatzen dituen 100 zenbakia erabili beharreko egoerak.

Ea badakien 100 zenbakia irakurtzen eta idazten, eta ea aplikatzen duen zenbakizko testuetan eta egunerokoan.

Ea badakien ehunekoen, hamarrekoen eta unitateen arteko baliokidetasunak zehazten.

Ea gai den bi zifrara arteko zenbakien arteko batuketak (burukorik gabekoak) egiteko,
eguneroko bizitzan eta problemak ebazterakoan.

Ea ezagutzen dituen batuketaren gaiak, eta ea behar bezala adierazten dituen.

Ea badakien 99ra arteko zenbakiak konparatzen eta ordenatzen, zenbakizko testuetan eta eguneroko bizitzan. 

Ea gai den bi zifrara arteko zenbakien arteko kenketak (burukorik gabekoak) egiteko,
eguneroko bizitzan eta problemak ebazterakoan.

Ea ezagutzen dituen kenketaren gaiak, eta ea behar bezala adierazten dituen.

Ea behar bezala osatzen duen batuketa bat, bi zifrako batugai bat jakinik, ehunekoa lortzeko.

Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, hamarreko osoei 10 batzeko eta kentzeko. 

Ea identifikatzen eta erlazionatzen dituen denbora neurtzeko unitateak, testuinguru errealetan eta 
problemak ebazterakoan.

Ea lerro motei erreparatzen dien, eta ea haiek identifikatzen, sailkatzen eta inguruko objektuetan
bereizten dituen.

Ea badakien irudi geometrikoen segidak osatzen.

Ea behar bezala deskribatzen eta marrazten dituen ibilbideak, laukidun oinarri batean, norabideak 
erabiliz: goia, behea, eskuina eta ezkerra.

Ea deskribatzen duen inguruko objektuen posizioa, kontzeptu espazialak zuzen erabiliz.

Ea behar bezala zehazten dituen egin beharreko mugimenduak, eskolan leku batetik bestera joateko.

Ea hasi den irudi batetik lortutako datuak identifikatzen eta interpretatzen.

GUZTIRA

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

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

1-2-4 9, 16, 17, 22 eta 23

Orri birakaria, binaka 26 eta 27

Hiru minutuko etena 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 
18 eta 19

Arkatzak erdira 12, 13, 24 eta 25

Binaka 10, 11, 14, 15, 18 eta 19

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbakia 14, 15, 18, 19, 22 eta 23

Zenbaki berdinak elkarrekin 12, 13, 20, 21, 24 eta 25

Bat guztiongatik 10, 11, 16, 17, 26 eta 27

Hobe elkarrekin 20 eta 21 

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

1: Ez dakit.  2: Badakit zerbait.  3: Nahiko ondo dakit.  4: Oso ondo dakit.
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Eskuekin lan egiteko tailerra 

ESKUEKIN LAN EGITEKO MATERIALAREN AURKEZPENA

 Helburuak

Abakoa gehiago ezagutzea, eta hiru zifrara arteko zenbakiak adierazteko nola erabili behar den 
ikastea.

 Iradokizun metodologikoak

Abakoa zer den, zertarako erabiltzen den eta zer atal dituen azaldu aurretik, ikasleek tresna hori 
apur batean erabil dezakete, materiala ezagut dezaten. Geroago, irakasleak abakoa deskribatu, 
eta haren osagaiak aipa ditzake.

 Unitatearen, hamarrekoaren eta ehunekoaren kontzeptuak berrikusi ondoren, erakutsi ikasleei 
abakoaren hiru elementuak: batetik, unitateak, ale urdinekin adieraziak, eskuineko barran; 
bestetik, hamarrekoak, ale gorriekin adieraziak, erdiko barran; eta azkenik, ehunekoak, ale 
berdeekin, ezkerreko barran.

 Sortu eztabaida bat, abakoak zenbakiekin lan egiteko zer abantaila dituen eztabaidatzeko. 
Gomendatu ikasleei abakoa erabil dezatela, ikasturtean zehar agertuko diren zenbakiak 
lantzeko eta eragiketak egiteko.

 Tailerraren hasieran, jarduerak banaka egin ditzakete; eta gero, binaka nahiz taldeka lan egin 
dezakete.

 Jarduerak

1.  Banaka, deskribatu abakoa. Ondoren, adierazi ahoz nola 
erabili behar den, 100era arteko zenbakiak adierazteko.

2. Adierazi abakoarekin honako zenbaki hauek.

  64   39   17   10   81   75

3.  Idatzi unitateko zer eduki landu daitezkeen abakoarekin. 
Azaldu ahoz ikaskideei zergatik aukeratu dituzun eduki horiek 
eta zer lotura duten elkarrekin.

4.   Binaka, bakoitzak bere abakoan zenbaki bat adieraziko du, 
besteak ikusi gabe. Gero, jarri abako bat bestearen ondoan, eta 
konparatu adierazitako bi zenbakiak: zein den handiagoa, zein 
txikiagoa edo berdinak diren. Arrazoitu erantzuna.

5.  Hirunaka, ikasle batek zenbaki bat adieraziko du abakoan. 
Ondoren, beste batek abako horretan adierazitako 
zenbakiaren aurrekoa adieraziko du; eta hirugarrenak, berriz, 
adierazitako zenbakiaren hurrengoa. Egokitutako zenbakia 
adierazteko zer egin duen azalduko du ikasle bakoitzak.

6.  Egin goranzko eta beheranzko segidak abakoarekin, aleak 
pixkanaka gehituz edo kenduz. Joan idazten koadernoan 
segida horiek, eta egiaztatu zuzen egin direla.

7.  Idatzi testu labur eta argi bat, eta adierazi ea erabilgarria den 
abakoa hiru zifrara arteko zenbakiak lantzeko.

Unitate bakoitzaren 
programazioa,  

lankidetza ikaskuntza  
oinarritzat hartuta

Askotariko 
adimenen 
paleta bat  

unitateko

Hezkuntza berrikuntza sustatzeko iradokizunak
Askotariko adimenak garatzeko jarduera 

iradokizunak, ikaslearen liburuko orrialde bikoitzeko

Eta gainera:  
PBL proiektuak 

(Problem based learning)  
eta Eskuekin lan 

egiteko, Ikertzeko, 
IKTak erabiltzeko eta 

edukiak sakontzeko 
tailerrak
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64 Proposamen didaktikoa

Matematika 2

1. UNITATEA

JARDUERAK

 Finkatzeko

Osatu honako zenbaki segida hauek, unitate bat batuz.

 25, 26, , 

 48, 47, , 

Marraztu koadernoan bi lerro zuzen gorri eta bi lerro kurbatu urdin.

 Zabaltzeko

Entzun kontakizuna, eta erantzun galderei.

 Zer ilaratan jarri dira Yin eta Yang?

 Nola egin behar litzateke ilara?

 Zenbat haur ziren iaz? Aukeratu erantzun zuzena.

 26 baino gehiago     26     26 baino gutxiago

Asmatu esaldi bana, hitz hauekin.

gaur     bihar     atzo

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

denon artean.

jarduerak egiten hasi baino lehen.

ALDEZ AURREKO EDUKIAK

0tik 99ra bitarteko zenbakien izenak eta grafiak.

Asteko egunak (atzo, gaur eta bihar).

Lerro zuzenak eta kurbatuak. Lerro irekiak eta itxiak.

ENTZUNGAIA 4. PISTA

(Haurren hizketa eta barre hotsa, ikastetxeko atarian 
ilaran daudela.)

NARRATZAILEA.— Ikasgelara sartu aurretik, Yin eta 
Yang bikiak eta haien ikaskideak ilaran jarrita daude 
ikastetxearen atarian. Baina elkar ikusi ez dutela 
denbora asko pasatu denez eta elkarri esateko 
hainbeste gauza dituztenez…

NIKO.— (Txalo hotsa.) Haurrok, zer ilara da hau?

1. MUTIKOA.— Bigarren mailakoon ilara!

YIN.— Zergatik? Behar ez genuen lekuan jarri al gara?

NIKO.— Ez, ez. Hemen da... Esan nahi nuena da hau ez 
dela ilara bat. Hau nahaste-borraste bat da! Ahaztu 
egin al zaizue ilarek lerro zuzenak izan behar dutela?

1. NESKATOA.— Izan ere, denbora asko da ez garela 
eskolara etorri…

2. MUTIKOA.— Eta, gainera, aurten haur gehiago gara 
taldean. Hogeita sei zenbatu ditut!

NIKO.— Tira-tira, aitzakia hutsa da hori... Saia 
gaitezen itxurazko ilara bat egiten. Ados? Koldo, jar 
zaitez apur bat aurrerago. Aroa, apur bat atzerago... 
Eta... Yang, zu ez mugitu zauden lekutik!

YIN.— (Barre hotsa.) Ni ez naiz Yang, Niko! Yin naiz!

NIKO.— Ene bada, hanka sartu dut berriro! Tira, ilarak 
itxura hobea du orain. Orain bai, ikasgelara sar gaitezke.

2. MUTIKOA.— Baietz bihar hobeto egin!

NIKO.— Ea horrela den! Gaurko labirintoa 
errepikatzen baduzue zerbait pentsatu beharko 
dugu, ganorazko ilarak egiten ikasteko…

YANGYY .— Agian, jolas tokiko zoruan kleraz lerro zuzen 
bat marraztuko bagenu...

NIKO.— Ideia bikaina, Yang! Kontuan hartuko dut!

Matematika 2

1. UNITATEA

bederatzi    9

Zenbat haur daude, aurten, Yinen eta Yangen gelan? 
Margotu erantzun egokia, eta osatu.

Adierazi, lerro kurbatu ireki batez, Yinek, Yangek eta gelakideek nola 
egin duten ilara gaur, eta adierazi, lerro zuzen batez, Niko irakasleak 
ilara nolakoa izatea nahi duen bihar.

Zure ustez, zergatik jartzen dira haurrak ilaran gelara sartzeko?
Azaldu ahoz.

Asmatu gelara antolatuta sartzeko beste modu bat. Bateratu zure 
erantzuna ikaskideenekin.

36 16 62 27

 haur daude.

gaur bihar

PROIEKTUKO MATERIALAK

Lankidetzan ikastea
Erabili HIRU MINUTUKO ETENA egitura, 8. orrialdeko 
irudia eta entzungaia aztertzeko. Erantzun 9. orrialdeko 
galderei 1-2-4  egiturarekin. Amaitzean, egin bateratze  
lana ikastalde osoarekin. 

Pertsonaren baitako adimena
Ikasleari gelara antolatuta eta hezibidez sartzeko zer 
beste modu ezagutzen dituen galdetzean, talde 
parekide bateko oinarrizko arauei buruz hausnarraraztea 
lortu nahi da.

Pertsona arteko adimena
Ondoren, debate bat sor daiteke, ikasleen erantzunekin, 
eta horietakoren bat praktikan ere jar daiteke.

HEZKUNTZA BERRIKUNTZA

ENTZUNGAIEN CDa, 4. pista.

SPX DIGITALA, Finkatzeko.

HORMA IRUDIAK, 1. Abakoa.
    4. Lerro motak.

GAKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

 Ea antzezten eta irudikatzen duen motibatzeko orrialdeko   
entzungaia.

Talde txikietan, azter dezatela entzundako kontakizuna, eta 
antzez dezatela irudikatutakoa ahalik eta zehatzen.

Egin dezatela entzundako egoera irudikatzen duen marrazki 
bat koadernoan.

  Ea behar bezala interpretatzen duen irakurgaiko informazioa,   
proposatutako jarduerak akatsik gabe egiteko.

Entzun dezatela arretaz motibatzeko orrialdeko kontakizuna, 
eta gero, atera dezatela jarduerak egiteko beharrezkoa izango 
den informazio esanguratsuena. Behatu, aurrez, 9. orrialdeko 
galderei, ikusteko gutxi gorabehera zer informaziotan jarri 
behar duten arreta berezia.

BALIABIDEAK

36 jolaseko bilduma honetan, besteak beste
La Olla eta a El Látigo jolasak aurkituko ditugu. o
Jolas horietan, ilarak egiten trebatuko dira.
http://link.edelvives.es/udhee

Zenbakiak lantzeko abakoa.
http://link.edelvives.es/ppkqr

Web orria, zenbakiak lantzeko eta unitateetan 
deskonposatzen trebatzeko. 1. maila aukeratuz 
gero, 1etik 99rako zenbakiak landu daitezke.
http://link.edelvives.es/bbwdi

hogeita sei hogeita sei 

Erantzun irekia.

Erantzun irekia.

Erantzun irekia.

2626

1   Orrialde bikoitzetan jasotako edukiak

2   Iradokizun metodologikoak

3   Aniztasuna lantzeko jarduerak

4   Gako gaitasunak eta askotariko adimenak garatzeko beste jarduera batzuk

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

6   Edukien ustiaketa, hezkuntza berrikuntza ardatz hartuta (lankidetza ikaskuntza,  
askotariko adimenak, metakognizioa…)

7   Erabil daitezkeen beste baliabide batzuk

1

2

3 4

5

6

7

Urratsez urrats, unitate bakoitzaren 

ustiaketa didaktikoa

Proposamen didaktikoa 65

Eta gainera: 
entzungai guztien 

transkripzioak, 
erantzunak...
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Matematika 2

1 UNITATEA

ERANTZUNAK

1  Erantzun irekia.

2  100 haurrek.

3  Lehen geldialdiaren ondoren, 47 pertsona daude.

4  12 edalontzi gehiago erosi behar ditu.

5  Erantzun irekia.

6  Mirenek ditu kromo gehien; Nahiak, berriz, gutxien.
Miren > Oier > Saioa > Nahia.

7  50, 10, 40 eta 70.

8  Erantzun irekia.

9  0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 eta 100. 

 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 eta 0.

10  Erantzun irekia.

11  62 eguneko oporrak ditu.

1 Deskribatu eguneroko bizitzan 100 zenbakia erabili beharrekko 
bi egoera.

2 Gaurko egunkarian honako titular hau irakur daiteke: 
«Ehuneko talde bat haur izan zen parte hartzen Kuliska 
ikastetxeko ikasturte hasierako jaialdian». Zenbat haurrek 
hartu zuten parte jaialdian?

3 Eskolako autobusak 15 pertsonarekin hasi du bere ibilbidea, 
eta, lehen geltokian, beste 32 pertsona igo dira. Zenbat 
pertsona daude autobusean, lehen geldialditik aurrera?

4 Idurrek plastikozko 27 edalontzi eta 39 plater erosi ditu, festta 
bat antolatzeko. Edalontzi eta plater kopuru bera egotea nahhi
badu,

5 Idatzi koadernoan bi zifrako sei zenbaki, eta sortu horiekin 
bururakorik gabeko bi batuketa eta bi kenketa, gutxienez. 
Ondoren, ebatzi.

6 Erreparatu haur bakoitzak duen kromo kopuruari, eta
erantzun galderei.

 Nahiak: 36  Oierrek: 79  Saioak: 47  Mi

 Nork ditu kromo gehien? Eta gutxien?

 Ordenatu kromo gehien dituenetik gutxien ditu

7 Zer zenbaki batuko zenieke hauei, ehuneko bat o

 50   90   60   30

EBALUAZIO OSAGARRIA

PROIEKTUKO MATERIALAK

SPX DIGITALA, Ebaluazio sortzailea.

Adi, galldderak!k!rak!

26    hogeita sei

Aztertu eta osatu.tertA t tt11

2  =  hamarreko

 ehuneko = o  hamarreko 

  65
 + 24
  

  76
– 34
  

Egin honako eragiketa hauek, eta osatu.2

Emaitza: 

Emaitza: 

Gaur astelehena bada, asteko zein egunetan joango da Alizia ibilaldira?

Alizia ibilaldi batera doa 2 aste eta
3 egun barru. Zenbat egun falta dira 
Aliziaren ibilaldirako?

3

ehunekoh k

baturab t

batugaib t ig

batugaig

kendurak d

kentzailek t il

kenkizun

17 egun falta dira.17 egun falta dira.

Ostegunean joango da ibilaldira.Ostegunean joango da ibilaldira.

22

50

89 42

5
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Matematika 2

1 UNITATEA

ERANTZUNAK

12  Marraztu segidak, eta osatu segida bakoitzeko lehen 
irudiaren berdinarekin.

13  Erantzun irekia.

414  Yin eta Yangen artean 59 puntu lortu dituzte.
Biribildu 20. orrialdeko lehena eta hirugarrena.

8 Deskonposatu hiru modutara 100 zenbakia, hamarreko osoak 
erabiliz.

9 Binaka, esan ahots gora 0tik 100erako segida, hamarnaka-
hamarnaka. Ondoren, esan beheranzko segida, 100etik 0ra.

12 Marraztu 17. orrialdeko 6. jardueran ebatzitako bi segidak, eta 
osatu bakoitza, ondoren dagokion irudiarekin.

13 Nola deskribatuko zenieke gurasoei zer lekutan zauden 
eskolan? Hasi ikasgelako atetik, eta erabili unitatean landutako 

tu lortu 
botatzen eta 

Lankidetzan ikastea
26. eta 27. orrialdeetako jarduerak egiteko, erabili

ORRI BIRAKARIA, BINAKA   egitura. Bateratu 
erantzunak BAT GUZTIONGATIK  egiturarekin.

Metakognizioa
Proposatutako jarduera ikasleek ibilbideei buruz 
ikasitakoaz hausnartzeko da, baita ikasitakoa praktikan 
jarri eta ikaskideari leku batetik bestera nola joan zehatz 
azaltzen trebatzeko ere. Jarduera gehiago luzatu 
daiteke, eta, horretarako, ikasleek espazioan kokatzen 
lagunduko dien krokis edo marrazki bat egin dezakete; 
beti ere, bi ikasleek marraztutako mapako lekuak 
ezagutu behar dituztela kontuan izanda.

HEZKUNTZA BERRIKUNTZA

hogeita zazpi    27

Lotu objektu bakoitza haren barnean aurki ditzakezun lerroekin. 44

Inguratu txakurrak hezurrera iristeko 
egin beharko lukeen ibilbidea.

5

Lagun batek bere urtebetetze festara gonbidatu zaitu, baina ez daki nola adierazi 
bere etxera joateko egin beharreko ibilbidea. Esaiozu nola adieraz lezakeen.

A ibilbidea B ibilbidea

2 eskuinera 3 eskuinera

3 gora 4 gora

2 ezkerrera 2 eskuinera

1 gora

Nora iritsiko da beste ibilbideari jarraitzen badio? 

zuzena kurba irekia kurba itxia

mistoa poligonal irekia poligonal itxia

Lepokora iritsiko da.p

Erantzun irekia.

Ikaslearen liburuko ebaluazioa osatze aldera, 

proposamen didaktikoan jasotako ebaluazio osagarria erabil daiteke, 

zenbait estandar zorroztasun handiagoz ebaluatzeko.

amen didaktiko

ntolatzeko. Edalontzi eta plater kopuru bera egotea nahhi 
, zenbat edalontzi gehiago erosi behar ditu?

oaakoaaa

Ebaluazio  
osagarriko jardueren 

erantzunak

, eta

irenek: 82

uenera.

osatzeko?

Proposamen

010 Idatzi koadernoan zure urtebetetze eguna, hila eta urtea; 
baita zure bi lagunik onenenak ere.

11 Lorearen ikastetxean, ez da eskolarik izaten uztailean eta
abuztuan. Zenbat egunetako oporrak ditu Loreak?

kontzeptu espazialak.

414 Erreparatu 20. orrialdeari, eta asmatu zenbat punt
dituzten Yin eta Yangek, elkarren artean, potoak b
globoak lehertzen. Biribildu erabilitako irudiak.
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SPX digitala

SPX proiektuaren potentzial osoa, ingurune digitalean!

Hainbat  
gailutan erabiltzeko:ordenagailuan, tabletan, arbel digitalean.

EDUKI DIGITALAK
Ikaslearen liburuko unitate didaktikoak

Unitate bakoitzeko interakzio jarduera guztiak

Autoebaluazio interaktiboaren testa unitate guztietan

Multimedia baliabideak: audioak, bideoak, animazioak...

Gako hitzen bidez bilaketak egiteko bilatzailea

PERTSONALIZAZIOA
Markak, azpimarratzeak, oharrak eta abar egitea

Liburuko edukiak zabaltzea eta ikasleekin partekatzea

Irakasleak emandako azalpen gehigarrietara sartzeko aukera

Probak prestatzea ebaluazio sortzailearekin

Kalifikazioetarako sarbidea

Ikasleen irakasteko eta ikasteko prozesua pertsonalizatzeko aukera

Irakasleari ariketak bidaltzea

Ikasle bakoitzaren lanaren jarraipena egitea

Ikasteko prozesuari buruzko informazioa

Egindako jarduera guztiak erregistratzeko aukera

BALIABIDE DIDAKTIKOAK
Proposamen didaktikoak

Hezkuntza berritzeko proposamenak

Ebaluaziorako jarduerak

Jarduera guztien erantzunak

IKASGELAREN ANTOLAKETA
Taldeak egitea eta kudeatzea

Ikasleei lan pertsonalizatuak bidaltzea

Ikasleen ebaluazioak kudeatzea

Jarraipena ikasleek egindako jarduerei

Ikasle bakoitzaren kalifikazioen azterketa konparatiboa

IRAKASLEA IKASLEA

 27 

Hainbat sistema 

eragilerekin 

erabiltzeko: 

Windows, MAC, 

Android, iOS  

eta Linux.

Baliabide oro,  

on-line  

eta  

off-line

IKIKASLEA

W



1. Liburu digitalera sarbidea

4. Kalifikazioak 5. Multimedia 
galeria

6. Esteka Office 365
baliabidera

7. Azken ekintzak: oharrak, 

markatzaileak, jarduerak…

2. Berrikusteko 

jarduera elkarreragileak

Hasiera 
pantaila

3. Ebaluazio sortzailea, estandar 
ebaluagarriak kontuan hartzen dituena, 

zuzentzeko errubrika eta guzti.
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Edukien aurkibidea

Bistaratze aukerak: 
zabalera edo altuera 
doituta, edo orrialde 

bikoitza.

1. Liburu 
digitala

Azken ekintzak

Azpimarratu

Markatu

Oharrak gehitu

Gako hitzen  
bilatzailea



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

orrialde bikoitzeko, edukiak beste 
modu batera lantzeko

Gehitu oharrak, 
azpimarratu, markatu…

Pertsonalizatu edukiak 
baliabideak txertatuz (PPT, 

irudiak, bideoak…) eta, 
nahi baduzu, partekatu  

edukiok ikasleekin

Orrialdea aurrera

Miniaturak

1 Guztiok ilaran!

bederatzi  9

Zenbat haur daude, aurten, Yinen eta Yangen gelan?
Margotu erantzun egokia, eta osatu.

Adierazi, lerro kurbatu ireki batez, Yinek, Yangek eta gelakideek nola
egin duten ilara gaur, eta adierazi, lerro zuzen batez, Niko irakasleak
ilara nolakoa izatea nahi duen bihar.

Zure ustez, zergatik jartzen dira haurrak ilaran gelara sartzeko?
Azaldu ahoz.

Asmatu gelara antolatuta sartzeko beste modu bat. Bateratu zure
erantzuna ikaskideenekin.

36 16 26 62 27

 haur daude.

gaur bihar

10  hamar

ZENBAKIAK

100 zenbakia

Idatzi gainetik, eta osatu unitateen kopurua zifraz eta letraz.1

100 = 99 + 1 

10 hamarreko = 100 unitate 

10  H = 100 U ehun

Marraztu 100 lore izateko falta direnak.2

100 ehun

ZENBAKIAK

Ehunekoak

hamaika  11

1 ehuneko = 10 hamarreko = 100 unitate

1 E = 10 H = 100 U

Idatzi gainetik, eta osatu ehunekoen kopurua.1
100

1 ehuneko

Zenbat ehuneko daude? Osatu. 2

ehuneko =  hamarreko

 ehuneko = hamarreko

1
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Edukiak, inprimatutako liburuaren 
epigrafeak bezala izendatuta. 

Eduki bat aukeratzean, 
hari dagokion orrialdea bistaratuko da.

Zenbakiak unitateko jarduera 
elkarreragileetara estekak dira.  

Edukien orrialdeetatik ere jo daiteke  
jarduera horietara.

2. Berrikusteko 
jarduera 

elkarreragileak

Liburu 

digitalaren  

beste baliabide 

batzuk

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

Gainera, unitateko 

proposamen 
didaktikorako  

sarbidea.

Unitate bakoitzeko multimedia 
baliabideak, zerrendatuta: 

bideoak, animazioak, 
lokuzioak…



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

unitate batenak edo gehiagorenak, Word formatuan.

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

Probak zuzentzeko errubrikak ere badaude.

3. Ebaluazio 
sortzailea

Ikasleek nork berak egindako jarduera 
elkarreragileen erregistroa kontsultatu dezakete. 

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

bai eta berak txertatutako ohar guztietara ere.

4. Kalifikazioak
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Baliabideak 
webgunean
www.superpixepolis.com

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

IKTak erabiltzeko (blog bat 
sortzeko, posta elektronikoa erabiltzeko, 

kontzeptuen mapak egiteko…).

Hainbat artikulu daude,  

hezkuntza berrikuntza  
ildotzat hartuta, arlo bakoitzeko 

espezialista onenek idatzitakoak, 
jardun didaktikoan laguntzeko.



Hainbat 
baliabide  

ikasgelarako: finkatzeko, 
sakontzeko, ebaluazioak…

Horrez gain: 

 Programazioak

 Erantzunak

 3. eta 6. mailetako probak 
eta abar prestatzeko 
jarraibideak.
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Sei urtetik zortzi urtera bitartean, ispilu baten aurrean baleude bezala erreparatzen diote haurrek 
beren buruari eta ohartu egiten dira beren gorputzaren mugez zein norberaren pisu hutsalaz. Beren 
baitan eta besteekin duten harremanaren bitartez, jabetu egiten dira errealitateak beren mugimenduei 
eta erronka etengabeei ezartzen dizkien mugez.

Sei urtetik zortzi urtera  
bitarteko haurrak

Garapen psikomotorea

1. Norberaren gorputzaren irudia bat egiten dute.

2. Gorputzeko atalak eta haien funtzioak bereizten hasten dira.

3. Mugimenduak, jarrerak eta arnasketa kontrolatzeko gai direla 
jabetzen dira.

4. Besoaren eta eskuaren arteko independentzia finkatzen dute, 
bai eta begiaren eta eskuaren arteko koordinazioa ere eta, horri 
esker, azkarrago egiten dute aurrera irakurtzen eta idazten ikas-
teko prozesuan.

5. Lateralitatea kontrolatzen eta finkatzen dute.

6. Espazioaren ikuskera egituratzen dute, norberaren gorputzak  beste 
pertsona eta objektu batzuekin duen harremanaren bitartez.

7. Denboraren nozioa eta hark duen garrantzia barneratzen hasten dira.

Garapen afektiboa eta soziala

1. Haurtzaroko berezko jokamoldeak alde batera uzten hasten dira, 
hala nola egozentrismoa eta ezegonkortasuna, eta norberaren 
gaineko kontrol emozional handiagoa izaten hasten dira.

2. Irakasleei eta beste haur batzuei protagonismoa aitortzen diete 
eta, era horretan, harreman sozialak areagotzen dituzte.

3. Oraindik harreman estua dute familiarekin eta irakasleekin eta, 
horrenbestez, izaera sozialari eta kulturalari buruzko edukiak 
 landu egin daitezke, beste inguruetatik edo kulturetatik datozen 
ikaskideekin  jarrera tolerantea, irekia eta lankidetzaren aldekoa 
izan dezaten.

4. Jabetu egiten dira beharrezkoa dela guztiok bete beharreko 
 zenbait arau izatea, familian zein gizartean. Horrela, ulertu egi-
ten dituzte gizarteak elkarbizitza errazte aldera ezartzen  dituen 
jokaera arauak.

Garapen kognitiboa

1. Trantsizio fase batean daude. Zehaztasunen beharra dute eta,  
horiek lortze aldera, bilatu eta arakatu egiten dute. Haurren 
 adimena  esperientziarekin lotutako sekuentziak eta erlazioak 
antolatzen hasten da.

2. Gai dira, objektuei edo gertakariei buruzko norberaren hausnar-
ketetatik abiatuta, zenbait eragiketa gauzatzeko eta antolatzeko,  
baina oraindik ez dira gai estrapolazioak egiteko.

3. Errealitatea modu globalean hautematen dute, oraindik ez  baitira 
gai atalak aztertzeko eta haietatik ondorio orokorrak ateratzeko.



Garapen morala

1. Autonomia eta babesa behar dituzte. Balioen eta arauen  zenbait 
eredu finkatzen eta beren egiten hasten dira.

2. Bereizi egiten dute zer den ona norberarentzat, eta zer besteen-
tzat. Hala, taldean egin beharreko lanak, jarduerak eta jolasak sus-
tatzeko garaia da, jarrera eta ohitura solidarioak zein lankidetza-
ren aldekoak eta besteenganako konpromisoa gara ditzaten.

3. Bereziki sentikorrak dira kanpotik heltzen zaien ororekiko eta, 
batez ere, bidegabetzat jotzen dutenarekiko.

Hizkuntzaren garapena

1. Gauzen zergatia bilatzeko premia dute.

2. Gero eta hizkuntza egitura konplexuagoak barneratzen eta 
 erabiltzen dituzte.

3. Lehen zikloan, hots guztiak egoki ahoskatzea lortzen dute, 
 dagozkien adierazpen grafikoak ikasten dituzte eta hizkuntzaren 
garapen funtzionalaren arabera antolatzen dituzte beren pentsa-
menduak. Horri guztiari esker, ondo irakurtzen eta idazten ikas-
ten dute, bai eta entzundakoak eta idatzitakoak behar bezala 
ulertzen ere.

4. Orain arte eduki ez duten konfiantza hartzen dute ahozko eta 
idatzizko gaitasunetan, adierazteko zein komunikatzeko.

5. Enuntziatuen antolaketa eta sistematizazioa finkatzen dituzte: 
gero eta esaldi konplexuagoak egiten dituzte, sarri baliatzen 
 dituzte koordinazioa, alborakuntza eta, maiztasun txikiagoz, 
menderakuntza.

6. Generoa eta numeroa bereizten hasten dira, bai eta izenordai-
nak ere. Gainera, behar bezala erabiltzen dituzte aditz denborak 
eta moduak.

7. Lexikoa aberasten dute, besteekin dituzten harremanei esker, bai 
eta, irakurketaren bidez, beste mundu batzuen berri izateko 
 jakin-minari esker ere.
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Matematikaren arloko  
metodologia

Zenbakiekin eta formekin loturiko ezagutza multzoa da matema-
tika, apurka-apurka osatzen dena, askotariko egoerak aztertzeko 
balio handiko baliabide egiten den arte. Ikasleek aurretiaz dituzten  
ezagutzetatik eta esperientzietatik abiatuta ikasi behar dute; hori 
dela eta, ikaslearen liburuarekin batera, eskuekin lan egiteko 
 materiala eskaintzen dugu.

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

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

 Etapa osoa-
ren gai multzo komuna eta arloaren ardatz nagusia da; hori dela 
eta, aldi berean landu behar dira gai multzo hau eta gaine-
rakoak. Gai multzoa egituratzeko, matematika jardunaren oina-
rrizko eta funtsezko prozesuak hartu dira oinarritzat: problemen 
ebazpena, matematikari lotutako ikerketa tailerrak, modeliza-
zioa, jarrerak eta baliabide teknologikoen erabilpena.

 Funtsean, ikasleek zenbaki kon-
tzeptua landu eta uler dezaten nahi da (balioa eta erabilera 
hainbat testuingurutan) eta, horretarako, ikaskuntza orokor 
 bihurtzeko prozesuak sustatzen dituen metodologia bat baliatu 
da. Zenbakiak grafikoki aurkeztu dira, eskuekin lan egiteko 
 materialaren bidez.

 Aldi berean landuko dira zenbakiak eta eragiketak. Algoritmoak 
urratsez urrats adierazi dira, ikasleek erraz eta ordena egokian  
jarrai ditzaten. Proiektu honek matematikaren funtsezko ataltzat 
du buruzko kalkulua, eguneroko bizitzako egoeretan aplikatzen 
baita.

 Funtsezkoak dira errealitatea ulertzeko eta interpre-
tatzeko eta, beraz, gizartean integratzeko. Kontzeptuak apurka-
apurka aurkeztu dira, laburragoa, altuagoa eta horien antzeko 
beste kontzeptu batzuetatik abiatuta. Ondoren, giza gorputzari 
lotutako neurri unitateak landu dira, hala nola arra, oina eta 
urratsa, gutxi gorabeherako neurriak jakiteko aukera ematen 
baitute. Aurrerago, dagokionean, zehaztasunez neurtzen ikasiko 
dute ikasleek.

 Neurri kontzeptua urratsez urrats landu da. Behin magnitudea 
zer den jakinda —objektuen ezaugarri neurgarri den aldetik—, 
konparazio eta ordenazio bidez, neurketa nozioa landu eta 
praktikan jarriko da, irudien gainean zein askotariko egoera 
errealetan; bai eta neurtzeko mekanismoak ere: unitate egokie-
na aukeratzea, unitateen arteko erlazioak...  

 Ikasleen inguru hurbilean elementu geometriko 
asko dago eta elementu horiek erreferente oso zehatzak dituzte 
haientzat (leihoak, mahaiak, baloiak...). Hori horrela izanik, tes-
tuinguruan kokatu dugu geometriaren ikaskuntza, inguruaren 
behaketatik abiatuta, motibatzailea eta esanguratsua izan dadin.

 Gai multzo honen helburuak 
dira, batetik, ikasleek argi ulertzea komunikabideek transmiti-
tzen duten informazioa eta, bestetik, informazioa matematikoki 
lantzen ikastea, zenbait motatako grafikoak interpretatuz eta 
eginez.

 Edukien orrialdeetan jasotako problemez 
gain, liburuan bada atal espezifiko bat, Problemarik gabe! izena 
duena, problemak ebazteko  estrategia jakin batzuk lantzeko. 
Ikasteko aurrerabidea kontuan hartuta  sekuentziatu da estrate-
gia horien zailtasuna.

Proposatutako jarduerek  
pentsamendu logikoa eta matematikoa lantzen laguntzen dute, 
behaketaren, intuizioaren, sormenaren eta arrazoiketa logikoaren 
bidez. Jardueren xedea da esperimentatzea, propietateak eta 
 erlazioak hautematea, gertakizunak interpretatzea, curriculum 
edukiak finkatzea eta ikasitakoak hainbat egoeratan aplikatzea.



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

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

 Proiektu honetan proposatzen den 
irakasteko eta ikasteko ereduaren helburu nagusietako bat da 
ikasleek Lehen Hezkuntzarako oinarrizko curriculum berrian pro-
posatutako gako gaitasunak lortzea eta, horretarako, plantea-
mendu integratzaile eta funtzional batetik abiatzen da, eta ze-
harkakotasuna eta edukien dinamismoa hartzen ditu oinarri tzat.

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

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

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

 Bukatzeko, egoki da esatea proposamen didaktiko honek irakas-
teko eta ikasteko metodologiaren honako printzipio hauek di-
tuela o inarrian:

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

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

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

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

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

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

Pere Pujolàs
 José Ramón Lago

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

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

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

PROZEDURA

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

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

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

3.  Eta horrela gainerakoak, testu osoa irakurri arte.

 Irakurgai elkarbanatua

PROZEDURA

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

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

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

 Orri birakaria

Oinarrizko lankidetza egiturak



PROZEDURA

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

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

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

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

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

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

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

 Arkatzak erdira

PROZEDURA

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

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

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

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

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

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

 Hitzen jokoa
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PROZEDURA

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

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

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

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

 Orri birakaria, binaka

PROZEDURA

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

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

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

 Hiru minutuko etena

PROZEDURA

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

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

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

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

 1 - 2 - 4



PROZEDURA

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

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

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

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

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

 Substantzia

PROZEDURA

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

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

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

 Binaka

Oinarrizko 
taldea

1. jarduera 1 2 3 4

2. jarduera 1 3 2 4

3. jarduera 1 4 2 3

1 2

3 4
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PROZEDURA

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

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

 Bat guztiongatik
PROZEDURA

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

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

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

 Zenbaki berdinak elkarrekin

PROZEDURA

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

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

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

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

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

 Galderen katea

Lankidetza egitura espezifikoak



PROZEDURA

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

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

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

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

 Lauko kontzeptu mapa PROZEDURA

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

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

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

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

 Zenbakia

PROZEDURA

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

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

Lan saio horretan, honela jardungo dira:

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

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

 Lau jakintsuak
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PROZEDURA

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

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

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

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

 Hobe elkarrekin

PROZEDURA

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

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

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

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

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

 Zalantzen zakua



Lankidetza teknikak

PROZEDURA

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

Atariko fasea

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

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

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

1. fasea

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

2. fasea

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

3. fasea

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

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

 Ikerketa taldeak

A C

B D

Gai  
nagusia
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PROZEDURA

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

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

2.  Oinarrizko taldeko kideek elkarrekin aztertuko dute mate-
rial hori. Behin ikasi beharrekoak ikasitakoan, lehia hasiko 
da, arauak ondo baino hobeto zehaztuta (Lankidetzan ikasi 
dokumentu didaktiko digitalean azaltzen dira). Lehia horre-
tan, irakasleak galdera bana jaso tzen duten fitxak eta eran-
tzun guztiak biltzen dituen orri bat erabiliko ditu.

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

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

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

OINARRIZKO TALDEAK

A B

C D

A B

C D

A B

C D

TGT JOLASERAKO TALDEAK

A A C C

B B D D

A

B

C

D

 TGT

PROZEDURA

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

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

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

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

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

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

 Buru hausgarria

A B

C D

A B

C D

A B

C D

A B

C D

A B

C D

A B

C D

A B

C D

A B

C D

A A

A A

C C

C C

D D

D D

B B

B B



PROZEDURA

Teknika hau baliagarria da ikasleengandik informazioa, haien 
ikuspuntuak edo ideiak lortzeko, gai edo problema jakin bati 
buruz eta modu nahiko egituratuan, lotsatienen parte hartzea 
errazteko eta ausartenen gehiegizko protagonismoa eragoz-
teko. Bereziki erabilgarria da erabaki adostuak hartu behar 
direnean, arauei, diziplinari, taldean egin beharreko jarduerei 
eta abarri lotuta. Baliagarria izan daiteke, halaber, irakasleak 
jakin dezan zer ezagutza eskuratu dituzten ikasleek unitate 
bat amaitutakoan. Hauek dira teknika hau baliatzean eman 
beharreko urratsak:

1.   Irakasleak argi eta garbi azaldu behar die ikasleei zer hel-
buru lortu nahi den, eta zer gai edo problema den arreta-
gunea.

2.    Bost bat minutuz, gutxi gorabehera, ikasleek, nork bere 
 aldetik, landutako gaiari edo problemari buruz burura 
datoz kion informazioak, proposamenak edo iradokizunak 
idatzi behar dituzte.

3.     Idatzitako ideiak banan-banan adieraz ditzaten eskatuko 
die irakasleak ikasleei, eta arbelean idatziko ditu. Norbai-
tek parte hartu nahiko ez balu, txanda pasa egin dezake, 
eta bakarren batek ideia bat baino gehiago izango balu, 
hurrengo txandan adieraz dezake. Ikus daitekeenez, ideiak 
balioesten dira, ez ideiak proposatzen dituzten pertsonak.

4.  Behin ideia guztiak idatzitakoan, eta egin beharreko txan-
da guztiak egindakoan, irakasleak ikasleei galdetuko die ea 
guztiek argi ulertu duten adierazitako guztia. Ekarpenen 
bati buruzko zalantzarik balego, une horretan eskatu behar 
zaio ideia proposatu duenari eman beharreko azalpenak 
eman ditzan. Azalpenak emango dira, ez jasotako ideiekiko 
kritikak edo kontrako argudioak.

5.  Ideia guztiak arbelean jasoko dira, ordena alfabetikoan. 
 Lehenengo ideia A letraz adieraziko da; bigarrena, B letraz... 

6.  Banaka, ikasleek ideiak hierarkizatuko dituzte. Puntu bat 
emango diote garrantzitsuen irizten dioten ekarpenari, bi 
bigarrenari...

7.  Ondoren, arbelean jasoko da, ekarpen bakoitzaren ondoan, 
zenbat puntu eman dizkion ikasle bakoitzak. Horretan, argi 
ikusiko da zein diren ikastaldeak gehien balioetsi dituenak.

8.  Bukatzeko, lortutako emaitzak laburbildu behar dira, edo 
horiei buruz hitz egin, eztabaidatu...

Talde nominala1

1  Fabra (1992).

Taldea kohesionatzeko dinamikak


