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Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna

Matematika-gaitasuna

Mundu fisikoaren ezagutzarako eta 
harekiko elkarrekintzarako gaitasuna

Informazioaren trataerarako gaitasuna
eta gaitasun digitala

Gizarte- eta hiritar-gaitasuna

Kultura- eta arte-gaitasuna

Ikasten ikasteko gaitasuna

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Oinarrizko gaitasunen ikonoen esanahia:
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4 LH 5eko matematika

Sarrera

L
ehen Hezkuntzako etapa honen amaieran, hirugarren ziklorako i.blai
proiektua aurkeztuko dugu, gure helburu nagusiak bete ditugulakoan.
Material hau egiteko helburuak izan dira, batetik, hezkuntzaren legeak
zehaztutako printzipioekin eta helburuekin bat etortzea, eta bestetik,

EBak proposatutako hezkuntza-helburuetan oinarritzea. Hezkuntza-helburu
horien artean nabarmentzen da hezkuntza- eta prestakuntza-sistemen kalitatea
eta eraginkortasuna hobetzea.

Printzipio horietatik abiatuta, oinarrizko elementu hauek garatu ditugu. Elemen-
tuok funtsezkoak izan dira etapa osorako gure proiektuari eusteko, eta hainbat
modutan zehaztu dira hiru zikloetako bakoitzean, betiere, ikasleen 
heldutasun-mailaren eta behar zehazten arabera.
1. Ikasleen ezaguera garatzea, oinarrizko kultura-trebetasunak lortzeko gai izan

daitezen, ahozko adierazpenari eta ulermenari, irakurketari, idazketari eta kal-
kuluari dagokionez.

2. Gizarte-trebetasunak lortzea, gatazkarik ez sortzeko eta sortzen direnak
modu baketsuan konpontzeko. Bai eta afektibitate- eta emozio-gaitasunak
garatzea ere, izaeraren alderdi guztietan.

3. Zentzu artistikoa eta sormena garatzea, ikasleek prestakuntza osoa lortze-
ko landu beharreko adimenetako bat baita.

4. Bakarkako nahiz taldeko lanerako ohiturak lortzea, bai eta ikasketarako
 esfortzua eta ardura ere.

5. Balioak eta bizikidetza-arauak jakitea eta balioestea. Beste kulturak eta
pertsonen arteko desberdintasunak azpimarratu dira, ikasleek uler eta erres-
peta ditzaten.

6. Informazioaren eta komunikazioaren teknologien berri izatea eta horiek
erabiltzen jakitea.

7. Ikasketa-arazoei aurre hartzea, diagnosi-probak eginez eta finkatze-
mekanismoak landuz.

8. Eskola-elkarteko kide guztiak integratzea, ikasleen garapen afektiboa eta
intelektuala lortzeko.
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Busti zaitez!

proposamen didaktikoa 5

Busti zaitez!

Argi dago, beraz, ikasleen garapen osoa lortzea dela gure helburu nagusia orain
bukatuko dugun i.bai proiektua abian jartzean. Hots, ikasleen gaitasun guzti-guz-
tiak garatzea; ez kognitiboak soilik, bai eta afektibitatea eta gizarterako gaitasu-
nak ere. 

Horretarako, urte guztiotan, arreta berezia jarri dugu zuei eta zuen ikasleei mate-
rial egokiak emateko. Material horien helburuak dira, batetik, ikasketa guztiak
lotuko dituzten oinarrizko gaitasunak lortzen laguntzea, eta bestetik, ikasleen
izaera eta gaitasun afektiboak garatzea. 

Material horiez gozatzen hasi aurretik, eskerrak eman nahi dizkiegu proiektu hau
egiten lagundu duten pertsona guztiei, haien gogo bizia eta lana ezinbestekoak
izan baitira lan hau egiteko. 
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6 LH 5eko matematika

Matematikako materiala

Ikaslearentzako materiala

Material osagarriak

• Lan koadernoa LMH 5

• Lan koadernoa LMH 6

Ikaslearen liburua

• Matematika LMH 5
Eranskinak

• Matematika LMH 6
Eranskinak
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proposamen didaktikoa 7

Irakaslearentzako materiala

• Proposamen didaktikoa Matematika LMH 5

• Proposamen didaktikoa Matematika LMH 6
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8 LH 5eko matematika

Ikaslearentzako materiala (I)

Ikaslearen liburua

Unitate didaktikoen egitura

Orrialde motibatzaileak

Unitate bakoitzaren hasieran matematikarekin lotu-
tako pertsonaia ospetsu baten biografia aurkezten
da, bai eta lexiko atal bat ere, testuko hitz batzuen
esanahia ikasteko. Horrez gain, testuari buruzko gal-
derak eta taldean erantzutekoak proposatzen dira.
Bigarren orrialdean, balioei buruzko testu bat eta
gogoeta eginarazteko galdera batzuk aurkezten dira. 

Garapen-orrialdeak

Unitate didaktikoetako edukiak garatzen dira orrial-
de horietan. Epigrafe bakoitzaren amaieran ariketa
mul tzo bat dago. Ariketa horiek ikasitakoa finkatzeko
eta bermatzeko zailtasun-maila dute.

Problemak ebatziko ditut

Orrialde bikoitz horietan zenbait estrategia aplika -
tzen dira, ikasleei era askotako problemak ebazten
lagun tzeko.

Logika

Atal horretan proban jartzen da ikasleen arrazoiketa,
garapen-orrialdeetan lantzen ez diren ariketa motak
ebatzi behar baitituzte.

13

Jarduerak
1. Zein zentzumen izan daitezke itsu

batentzat lagungarri, eguneroko
bizimoduan?

2. Garraiobideetan ezinduentzako lekuak
daude, filmetan azpitituluak,
ordenagailurako soinudun programak…
Zein beste hobekuntza bururatzen zaizu
ezindu baten eguneroko bizimodua
errazteko?

Badugu laguntzerik
Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) azke-
neko datuen arabera, munduan 50.000.000 itsu
daude. Eta kopuru hori 180 milioira igotzen da,
ikusmen-arazoak dituzten pertsonak kontuan
hartzen baditugu.

Espainian hiru milioi eta erdi ezindu baino
gehiago dira. Ezinduentzat oztopo handienetako
bat etxetik kanpo irtetea izan ohi da, ezintasun
hori dute 6 eta 64 urte bitarteko ezinduen erdiak
baino gehiagok.

Zenbakiak Braille

sisteman nola diren

ikasi ondoren, unitate

honetan bederatzi

zifrara bitarteko

zenbakiak ikasiko

dituzu.

Testuari buruz
1. Braille metodoko zenbakiak

zergatik osatzen dira hamabi
ikurrekin, eta ez seirekin?

2. Zenbat urte zituen Louisek Parisera
joan zenean? Zer urtetan jaio zen?

Taldean
Bila ezazue Braille metodoko
puntuen kokapenari eta ikur
kopuruari buruzko informazioa.
Metodo erraza al da? Ikasiko al
zenuke? Solas zaitez ikaskideekin,
eta adierazi horri buruz duzun
iritzia.

12

1
1811n, aitaren tailerrean
jolasten ari zela istripu bat izan
zuen eta itsu geratu zen, hiru urte
besterik ez zituen. Koskortu zenean, ikas-

keta-beka bat lortu zuen, eta 1819an
Parisera joan zen Gazte Itsuentzako

Institutu Nazionalean hasteko. Ikaste-
gi hartan Charles Barbier irakaslea eza-

gutu zuen. Barbier artilleriako kapitaina
izen zen, eta 15 urte zeramatzan iluntasunean

komunikatu ahal izateko idazkera sekretuko sistema bat
asmatu nahian. Erliebedun hamabi puntuz osatutako kode

bat zen; puntuok paperaren gainean altxaturik agertzen ziren
eta, horri esker, soldaduek informazio ultrasekretua partekatzeko
aukera izaten zuten bataila-eremuan, hitz egin behar izan gabe.

Hori izan zen Charles Barbier-en aparteko ideia, eta hori abiapuntu har-
tuta, Louis Braillek hobetu egin zuen eta, 15 urte besterik ez zituela, siste-
ma askoz ere erabilerrazagoa asmatu zuen pertsona itsuentzat. Sistema
horretako letrak, zenbakiak eta ikurrak batetik seira bitarteko puntu multzoek
osatzen dituzte. Batzuetan (zenbakien kasuan, esaterako) hasieran ikurrak era-
biltzen dira, zenbakia dela adierazteko. 

Sistema horri Braille izena jarri zioten asmatzailearen omenez, eta ikusmenik gabeko
pertsonentzako irakurketa-metodo unibertsal bihurtu zen; izan ere, paperaren gainean
erliebean inprimatzen denez, ukimenaren bidez irakurtzea ahalbidetzen du.

kodea: mezu bat azaltzea
eta ulertzea ahalbidetzen
duten ikur eta arauen
sistema.

itsua: ikusmenik ez
duena.

Ikurra: berarekin duen
antzagatik, kontzeptu bat
adierazten duen irudia. 

Louis Braille 

Frantzian jaio zen XIX.

mendearen hasieran.

Itsuentzako irakurketa-

sistemaren asmatzailea

izan zen, eta sistema

horrek haren izena du.

0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

+ – ÷ * =

Zenbakiak eta
eragiketak

Zenbat lagunek erabili dute ikastetxe honetako jantokia, asteko lehenengo
hiru egunetan?

• Hainbat modutan ebatz dezakegu.

187 + 210 + 98 = 495

210 + 98 + 187 = 495

Batugaien ordena aldatu arren, emaitza bera da, hots, 495 bazkaltiar. Horre-
gatik esaten dugu batuketak trukatze propietatea betetzen duela.

• Batugaiak multzokatu eta haietako bi batuketa bat bihurtuz ere kalkula
daiteke emaitza.

(210 + 187) + 98 = 397 + 98 = 495
210 + 187 + 98 

210 + (187 + 98) = 210 + 285 = 495

Emaitza berbera da hala ere, 495 bazkaltiar. Horregatik esaten dugu batuke-
tak elkartze propietatea betetzen duela.

20

Batuketa eta bere
propietateak

Joan den astean 3 546 ikasle joan ziren Ozeanografikora bisitan, eta aste ho-
netan, 4 120 ikasle. Joan den astean baino zenbat ikasle gehiagok bisitatu du
aste honetan Ozeanografikoa?

• Galdera horri erantzuteko, 4 120ri 3 546 kenduko dizkiogu.

21

Kenketa 
eta bere froga

4 1 2 0

– 3 5 4 6

5 7 4

Kk

– Kt
Kd

Kd

+ Kt
Kk

Kenkizuna 

Kentzailea

Kendura

5 7 4

+ 3 5 4 6

4 1 2 0

Kendura

Kentzailea 

Kenkizuna

Beraz, joan den astean baino 574 ikasle gehiagok bisitatu du aste honetan
Ozeanografikoa.

• Emaitza egiaztatzeko, kenketaren froga erabiliko dugu. Kenduraren eta
kentzailearen arteko batuketa egingo dugu, eta emaitza kenkizunaren ber-
dina bada, kenketa ondo burututa dago.

Kenduraren eta kentzailearen arteko batura kenkizunaren berdina
bada, kenketa ondo burututa dago. Hori da kenketaren froga.

Beraz, eragiketa ondo eginda dago.

Gogoratu nola erlazionatzen diren kenketaren gaiak.

4 120 – 3 546 = 574 574 + 3 546 = 4 120 4 120 – 574 = 3 546

Kk – Kt = Kd Kd + Kt = Kk Kk – Kd = Kt

Kenketak, batuketak ez bezala, ez du
trukatze propietatea betetzen.

87 – 50 ≠ 50 – 87

Begiratu

Egunak Mahaikideak

astelehena 187

asteartea 210

asteazkena 98

osteguna 115

Batuketak trukatze propietatea eta elkartze propietatea betetzen ditu.

Osatu zure koadernoan falta den datua, eta ebatzi.

a. 7 058 + 324 + 154 = 324 + 154 + ..... = .....

b. 320 + 2 540 + ..... = 132 + 2 540 + ..... = .....

c. 87 + ..... + 3 154 = 865 + ..... + 3 154 = .....

d. 432 + ..... + 90 = 90 + ..... + 685 = .....

Txirrindulari batek 9 657 m egin ditu goizean, eta arratsaldean, goizean baino
380 m gehiago.

a. Zenbat metro egin ditu arratsaldean?

b. Zenbat metro egin zituen egun osoan?

c. Zuzena al da goizean 9 000 metro inguru egin dituela esatea?
Arrazoitu erantzuna.

4

5

Ebatzi honako batuketa hauek bi
modutan, trukatze propietatea
aplikatuta.

a. 354 + 210 + 65

b. 309 + 176 + 3 245

c. 2 036 + 8 173 + 15 390

Kalkulatu emaitza lehenenik eta
behin bi batugai elkartuta.

a. 65 + 487 + 535

b. 8 125 + 975 + 4 200

c. 4 907 + 36 028 + 57 830

Juliak hamahiru urte ditu, Juliaren
ahizpak, Edurnek, bost urte ge-
hiago eta bien aitak, Juliak baino
hogeita zortzi urte gehiago. Zen-
bat urte dituzte Edurnek eta ai-
tak? Zenbat urte dituzte hirurek
batera?

1

2

3

jarduerak

Gogoratu zenbateko bati beste hainbat zenbateko ken tzeko, lehenengo zen-
bateko horietako bat kendu behar diogula eta lortutako kendurari, beste zen-
bateko bat kenduko diogu ondoren, eta horrela hurrenez hurren. Kalkulatu
emaitza.

a. 456 – 234 – 120 b. 8 976 – 645 – 589

Ebatzi honako eragiketa konbinatu hauek.

a. 3 526 – (1 602 – 584)

b. (9 850 – 8 731) – 415

c. 24 908 – (15 076 – 9 321)

Elenek 4 780 m egin behar ditu. Lehenengo 1 659 m eta gero beste 2 178 m
egiten baditu, zenbat metro falta zaizkio ibilbidea amaitzeko?

3

4

5

Egiaztatu kenketa hauek ondo bu-
rututa dauden ala ez, eta zuzendu
ondo ez daudenak.

a. 6 400 – 439 = 5 961

b. 78 900 – 23 765 = 56 135

c. 2 300 – 1 768 = 534

Aurkitu buruz falta den gaia, eta
osatu zure koadernoan. 

a. 480 – ..... = 400

b. 5 750 – ..... = 5 730

c. 3 520 – ..... = 1 420

d. ..... – 200 = 6 540

e. ..... – 187 = 3 110

f...... – 504 = 125

1

2

jarduerak

54

Problemak ebatziko ditut

Logika

Eskema bat edo marrazki bat erabiltzea problema bat grafikoki ebazteko

• Ondoren, ikusiko dugu landare bakoitza loreontzietako
bakoitzean ipin daitekeela, eta problemaren emaitzak
eskema baten bidez irudikatuko ditugu.

Estrategia erabiliko dut

Zenbat konbinazio egin daitezke kamiseta eta praka
horiekin?

Edurnek baldosa karratuekin bete nahi du hutsarte bat.
Hutsarteak sei baldosa ditu altueran eta hiru zabaleran.

Edurnek dituen baldosen erdia urdinak dira,  gorriak, 
eta gainerakoak horiak.

a. Marraztu hutsartea eta baldosen kolorearen arabera,
lau mosaiko posible koloreztatu.

b. Ba al dago aukera gehiago? Arrazoitu erantzuna.
c. Kolore horiko baldosek guztiaren zer zatiki adierazten

dute?

4
18

2

1 Idatzi hiru txartel hauekin osa daitezkeen hiru zifrako
zenbaki guztiak.

Amagoiak eta Asierrek 12 zati berdinetan zatitu dute

pizza bat. Amagoiak pizzaren jan ditu, eta Asierrek

Amagoiak jan duenaren hirukoitza.

a. Irudikatu grafikoki bakoitzak jan duen pizza kopurua.

b. Geratu al da zatirik sobera? Hala bada, idatzi zer za-
tiki irudikatzen duen.

2
12

4

3

Roberto, Maddi eta Claudio jarleku batean eserita
daude, eta zenbat modutan koka daitezkeen jakin nahi
dute. Adierazi bost modu, gutxienez.

Kepak 12 loreontzi ureztatu behar ditu egunero. Berak
dio, gaur goizean lau hamabiren ureztatu dituela eta
gainerakoa arratsaldean egin duela. 

a. Egin eskema bat goizean eta arratsaldean ureztatu di-
tuen loreontziekin.

b. Idatzi zer zatiki adierazten duten arratsaldean ureztatu
dituen loreontziek.

6

5

Itsasori bi landare eta koloretako hiru loreontzi oparitu
dizkiote urtebetetzean. Etxera iritsi denean, landareak lo-
reontzietan zenbat modutan ipini ahal izango dituen ja-
kin nahi du. Nola jakin dezake hori?

Problema ebazteko, honako urratsei jarraitu behar diegu:

• Lehenik eta behin, problema ebazteko behar ditugun
datuak marraztuko ditugu: landareak eta loreontziak.

• Azkenik, eskemako emaitzak zenbatuko ditugu: lan-
dareak eta loreontziak konbinatzeko sei modu daude.

55

Irakasle batek hiru talde osatu ditu energia berrizta-
garriei buruzko tailer bat egiteko. Ikasleak hiru mahai-
ilaratan ipini ditu, ilara bakoitzean sei ikasle daudela.

Talde bat ikastaldearen ek osatu dute, bestea  

ek eta azkeneko taldea, gainerakoek.

a. Zenbat ikaslek osatzen dute talde bakoitza?
b. Marraztu nola bana daitezkeen hiru modutan. Koloreztatu

talde bakoitza kolore batekin.

2
6

7

Arrazoiketa zatikiekin

Gogoratu nola kalkulatzen den kopuru baten zatikia. Ondoren, asmatu zen-
bat baloi dauden kutxetan. Gogoan izan zer adierazten den kasu bakoitzean.

Bilatu honako puzzle honetan segida bakoitza osatzen duten eta kopuru
bera irudikatzen duten hiru piezak.

2

1

3
10

6
10

5
10

7
10

2
10

0,50,6

0,3

0,2

0,7

3
6

1
6

Guztiaren       = 1
4

Guztiaren       = 1
3

Guztiaren       =
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proposamen didaktikoa 9

Buruzko kalkulua

Atal horretan, hainbat estrategia eta ariketa aurkezten dira buruzko
kalkulurako. Horrez gain, beste problema batzuk ebazteko eskatzen
zaie ikasleei.

Dekamat

Erantzun azkarreko galderen dekalogoa, unitateari buruz.

Sudokua

Jarduera horren helburua laukiak betetzea da, zutabe edo ilara bere-
an zenbakirik errepikatu gabe.

Erakutsi zure zorroztasuna!

Buru-azkartasunez ebazteko galdera bat.

Errepasatu egingo dut

Orrialde horietan, aukeratutako
jarduera sortak daude, ordura arte
landutako edukiak errepasa -
tzeko.

IKTen erabilera 

Zenbait informatika-programa aur-
kezten dira; esate baterako, Excel,
Cabri, Word eta Derive. Bertan
ageri da, urratsez urrats, nola egi-
ten diren grafikoak, irudi lauak,
gorputz geometrikoak, etab.

Ideiak argituko ditut

Laburpen bat da, ikasleak unitatean
ikasitako edukiak berrikus ditzan.

Zenbat ikasi dudan!

Bertan, berrikusketarako eta ebalua-
ziorako ariketak aurkituko ditugu,
unitateko edukiei buruz. Bukatzeko,
galdera zail bat egiten da, ikaslea
akuilatzeko eta gogoetarako formula
bat emateko.

Nahi baduzu…
adiskidetasunari buruz

gehiago ikasi, irakur ezazu
Iñaki Zubeldiaren

Txerrikumeen abenturak.
Oso gustukoa
izango duzu! 

24

1. Adierazi XLIV zenbaki erromatarra sistema hamartarreko zifrekin.

2. Idatzi 7 eta 8 zifrek zer balio duten 37 582 zenbakian.

3. Zer zifrak adierazten du hamar milioikoa 345 768 909 zenbakian?

4. Zenbaki batek sei zifra baditu, eta beste batek zazpi zifra, zein zenbaki
da handiena?

5. 675 eta 354 zenbakiak zuzenean adierazten baditugu, zein zenbaki
egongo da eskuin alderago?

6. 2 499, 3 543 eta 3 120 zenbakietatik, zein dago 3 000tik hurbilen?

7. Bi zenbakiren batura 120 da, eta zenbakietatik txikiena 40 da. Zein 
da handiena?

8. Zer zenbaki gehitu behar diogu hirurehuni laurehun izateko?

9. Bi zenbakiren kendura 8 da, eta zenbakietatik txikiena 17 da. Zein 
da handiena?

10. Kentzailearen eta kenduraren arteko batura kenkizunaren berdina bada,
ondo burututa al dago kenketa?

Dekamat

Buruzko kalkulua

Kalkulatu, buruz, honako batuketa hauek.

a. 476 + 99 c. 394 + 99 e. 2 146 + 99 g. 3 568 + 99
b. 524 + 99 d. 615 + 99 f. 4 417 + 99 h. 5 379 + 99

Kalkulatu, buruz, honako kenketa hauek.

a. 231 – 99 c. 482 – 99 e. 5 124 – 99 g. 6 492 – 99
b. 563 – 99 d. 367 – 99 f. 2 648 – 99 h. 7 465 – 99

Begiratu goiko estrategiei, eta azaldu nola batu edo kenduko zenizkiokeen
999 zenbaki bati. Idatzi kasu bakoitzeko bi adibide, eta egiaztatu emaitzak
kalkulagailuarekin.

3

2

1

Erakutsi zure
zorroztasuna!

Zuzen al dabil Fermin?
Arrazoitu erantzuna.

2

3

3

2

3

3

4

2

Zenbaki bati 99 gehitzeko, lehenik eta behin 100 gehituko
dizkiogu, eta emaitzari 1 kendu.

384 + 99 = 384 + 100 – 1 = 484 – 1 = 483

Zenbaki bati 99 kentzeko, lehenik eta behin 100 kenduko
dizkiogu, eta emaitzari 1 gehitu.

384 – 99 = 384 – 100 + 1 = 284 + 1 = 285

Su
do

ku

Bat ken hogei
hemeretzi da.

25

Errepasatu egingo dut

Nola irakurtzen dira honako zenbaki hauek?

a. 263 087 c. 703 461
b. 145 690 d. 602 414

Idatzi zure koadernoan zenbaki hauek nola irakurtzen
diren.

a. 3 406 327 c. 20 825 317
b. 1 900 070 d. 92 530 105

Deskonposatu unitatetan, adibidean dagoen bezala.3

2

1 Kenketa baten kenkizuna 45 367 bada, eta kentzailea 
2 639 bada, zein da kendura?

Egin honako zatiketa hauek.

a. 1 567 : 7 c. 3 827 : 43
b. 2 362 : 5 d. 81 600 : 64

Gorkaren herrian 5 634 litro ur banatu dira, 3na litroko
botiletan.

a. Zenbat botila ur banatu dira?
b. 2 litroko zenbat botila 

bete ahal izango lirateke?

10

9

8

a. 732 820 c. 3 400 872
b. 516 032 d. 1 923 607

Erabili kutxako zenbakiak, eta osatu sei zifrako lau zen-
baki desberdin.

4

a. Zein da osa dezakezun zen-
bakirik handiena?

b. Eta txikiena?

580 639 = 500 000 + 80 000 + 600 + 30 + 9

Idatzi kasu bakoitzean gorriz dagoen zifrak zer unitate
kopuru adierazten duen.

a. 31 567 d. 6 087 432
b. 741 368 e. 35 602 891
c. 632 108 f. 240 893 125

Kalkulatu honako batuketa hauen emaitza.

a. 576 + 9 832 + 305
b. 4 871 + 13 622 + 492 
c. 8 236 + 6 808 + 34 125 

Begiratu, eta kalkulatu multzo bakoitzaren balioa.

a. 238 baloi 
b. 357 soka  

7

6

5

Irudiaren zer zatiki adierazten du kolore bakoitzak?11

Irakurri, eta idatzi letraz honako zatiki hauek.

a. c. e. g.

b. d. f. h.

Saioak eta Irantzuk pizza bat erosi dute afaltzeko, eta
hamabi zati berdinetan zatitu dute. Irantzuk pizzaren
erdia jan du, eta Saioak hiru zati.

a. Pizzaren zer zatiki jan du Irantzuk? Eta Saioak?
b. Eta bien artean jan duten zatiak, pizza osoaren zer za-

tiki adierazten du?

Kopiatu zure koadernoan honako zenbaki hamartar
hauek. Inguratu zati osoa, eta azpimarratu zati hamar-
tarra.

a. 21,34 c. 0,76
b. 1,98 d. 49,2

Nola irakurtzen dira honako kopuru hauek?

a. 3,25 € c. 0,25 m
b. 9,45 l d. 21,75 kg

15

14

13

3
4

1
2

1
8

4
9

2
3

2
10

5
7

3
6
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IKTak erabiliko ditut

Word-en testu-orria erabiliz erraza da gorputz geometrikoak
eraikitzea. Horretarako honako urrats hauei jarraituko
diegu.

1 Aurreko urratsei jarraituz, 3. atalean ageri diren irudiak
marraztu, koloreztatuta eta bira emonda.

2 Asmatu nola marraztu ahal ditugun prisma triangeluarrak
edo pentagonalak, triangelu batetik edo pentagono bate-
tik abiatuta eta 3D-ko [ ] botoia erabiliz.

Jarduerak

Gorputz geometrikoak Word-ekin

1. Ikusi aukeran, Tresna-barrak aukeratu eta Irudia-
ren gainean klik egingo dugu.

Horrela, Irudi barra monitorearen beheko aldean
agertuko da.

2. Irudi-barra agertu ondoren autoformak botoiaren
gainean klik egin eta oinarrizko formak aukera hau-
tatuko dugu.

Hala, marraztu ahal izango ditugun irudiak ager-
tuko dira; horien artean forma lauak eta gorputz
 geometrikoak.

1 Tresna barra hartuko dugu.

1. Adibidez kubo bat marrazteko,        botoia au-
keratuko dugu, gero orri zuriaren gainean klik
egingo dugu, eta kuboak nahi dugun tamaina
eduki arte arrastatuko dugu.

2. Irudiaren alboan ageri den erronbo horiak 
irudia aldatzen uzten digu, bai eta beste 
gorputz geometriko bihurtzen ere. Kasu 
honetan prisma bat lortzeko, nahikoa da erron-
boaren gainean klikatzea eta arrastatzea.

3. Azkenik, irudiak koloreztatzeko [ ] botoia 
erabil dezakegu eta [ ] botoia biratu
ahal izateko.

2 Gorputz geometrikoak marraztuko ditugu.

209

Zenbat ikasi dudan!

Osatu zure koadernoan falta diren hitzekin, eta ikasi.

• Biderketak ..... propietatea, ..... propietatea eta ..... pro-
pietatea betetzen ditu batuketarekin eta kenketarekin. 

• Zatiketa batean hondarra zatitzailea baino ..... da beti.
• Zatikizuna eta zatitzailea ..... berarekin biderkatzen edo

zatitzen baditugu, zatidura ez da aldatzen, baina  .....

..... horrekin biderkatuta edo zatituta geratzen da.
• Zenbaki baten eta amaieran ..... dituen unitate baten ar-

teko biderkadura lortzeko, ..... ostean duen beste zero .....
behar zaizkio zenbaki horri amaieran.

• Amaieran zeroak dituen unitate batekin zatiketa egi-
teko, ..... hasi eta unitateak atzean dituen beste ..... be-
reiziko ditugu zenbaki horretatik koma batekin.
Bereizitako ..... osatzen duten zenbakia ..... da, eta beste
zifrek osatzen dutena, .....

Azaldu adibide batekin nola ebazten diren parentesidun
eragiketa konbinatuak.

Ebatzi zure koadernoan, eta erlazionatu emaitza bera
duten adierazpenak.

1 013 × 71 13 × 74
74 × 13 122 × (5 × 19)

(122 × 5) × 19 71 × 815 × 25
815 × 71 × 25 71 × 1 013

Elefante batek 213 kilo belar jaten ditu egunero. Eremu
berean zazpi elefante bizi direla kontuan hartuta, zenbat
kilo belar jaten dituzte guztira urtebetean?

Kalkulatu bi modutan, banatze propietatea aplikatuta.

a. (115 + 75) × 15
b. 20 × (286 − 86)
c. 18 × (24 + 635)

5

4

3

2

1 Idatzi eragiketak, eta kalkulatu.

a. Hamabost eta zazpiren arteko kenduraren bikoitza.
b. Hamabi bider ehun eta bederatzi gehi hamalauren ba-

tura.
c. Berrogeita hemeretzi eta hogeita hamaseiren arteko 

kendura bider zazpi.

Kalkulatu honako zatiketa hauek zure koadernoan, eta
idatzi zehatzak ala ez-zehatzak diren.

a. 3 368 : 8 c. 7 351 : 117
b. 4 563 : 24 d. 213 481 : 342

Egiaztatu aurreko zatiketak zatiketaren froga erabilita.

Egin honako eragiketa hauek.

a. 23 × 100 d. 536 : 10
b. 2 090 × 100 e. 5 238 : 100
c. 170 × 10 f. 11 236 : 1 000

Ebatzi honako eragiketa konbinatu hauek.

a. (23 × 10 – 150) + 36 : 6 
b. 66 × 3 –145 + 45  

Kalkulatu, buruz, honako biderketa hauek.

a. 8 × 11 c. 45 × 11 e. 70 × 101
b. 90 × 11 d. 5 × 101 f. 64 × 101

11

10

8

7

6

Ideiak argituko ditut

42

Biderketaren propietateak

Trukatze propietatea

7 × 80 = 80 × 7

5 × 6 × 7 = 6 × 5 × 7

Elkartze propietatea

(3 × 4) × 2 = 3 × (4 × 2)

Banatze propietatea

6 × (8 + 12) = 6 × 8 + 6 × 12

4 × (12 – 6) = 4 × 12 – 4 × 6

Zatiketa

Motak Oinarrizko propietatea

Zatiketa batean zatikizuna eta
zatitzailea zenbaki berarekin bi-
derkatzen edo zatitzen badi-
tugu, zatidura ez da aldatzen,
baina hondarra –baldin ba-
dago– zenbaki horrekin bider-
katuta edo zatituta geratzen da.

24 : 6 = 4
> 48 : 12 = 4

> 12 : 3 = 4

Zehatza

Hondarra zero da.

56 : 8 = 7

56 = 8 × 7

Ez-zehatza

Hondarra ez da zero.

58 : 8 = 7 eta r = 2

58 = 8 × 7 + 2

Zk = zt x zd Zk = zt x zd + h

× 2

: 2

Amaieran zeroak dituen unitate batekin biderkatzea eta zatitzea

Biderkatzea

45 × 10 = 450

67 × 100 = 6 700

54 × 1 000 = 54 000

Zatitzea

3 452 : 10 > zd = 345 eta h = 2

3 452 : 100 > zd = 34 eta h = 52

3 452 : 1 000 > zd = 3 eta h = 452

Eragiketen hierarkia

Parentesirik gabe

9 × 8 + 12 : 4 – 3
72 + 3 – 3 

72 

Ezkerretik eskuinera beti. Lehenik eta behin biderketak 
eta zatiketak, gero batuketak eta kenketak.

Parentesiarekin

156 – (23 + 6) × 5
156 – 29 × 5

156 – 145
11

Zortzi zifrako zenbat zenbakik betetzen dituzte
honako baldintza hauek? Idatzi zure koadernoan. 

Horietatik, zein zatitu daiteke 10ekin modu ze-
hatzean?

12

Milioietan 7 dute, ehunekoetan 2, hamar milako-
etan 8, milakoetan 3, hamarrekoetan 4, ehun mi-
lakoetan 6 eta hamar milioikoetan 1.

43
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Ikasitakoa gogoratzen dut

Hiruhilekoan ikasitako eduki guztien errepasoa.

Elkarrekin ikasteko

Ikasleek elkarrekin lan egiten ikas
dezaten, hiru hilabetean behin
egiteko tailerrak.

Tartekoak

Zenbait tarteko daude liburu bakoitzaren amaieran,
ikasleei edukiak gogoratzen laguntzeko.

Material osagarriak
Koadernoak

108 orrialdeko koaderno bat ikasturteko. 

Ikaslearen liburuaren egitura berari jarraitzen dio,
unitateetan eta edukietan.

10 LH 5eko matematika

Ikaslearentzako materiala (I)

Kalkulatu zatikiekin egindako honako eragiketa hauek.

a. + c. – 

b. + +  d. – – 

Ikasgela bateko arbelean, ikasgelako ordezkari izateko
hautaketan 5 hautagaietako bakoitzak lortu dituen bo-
toak idatzi dira.

Egin honako datu hauek adieraziko dituzten maiztasun-
taula bat eta barra-diagrama bat.

Honako diagrama poligonal honek, urteko lehen lau-
hilekoan "Hilero" aldizkaria erosi duten irakurleen ko-
purua adierazten du.

• Egin maiztasun-taula.
• Zein hiletan erosi da aldizkari gehien? Zenbat izan

dira?
• Zenbat irakurle izan ditu guztira aldizkariak lehen lau-

hilekoan?
• Lauhileko horretan, batez beste zenbat irakurlek erosi

dute aldizkaria?
• Diagramari begiratuz, zer esan dezakezu aldizkarien

salmentari buruz edo irakurleen kopuruari buruz?

26

25

24

5
18

8
18

35
40

26
40

2
9

3
9

8
9

4
27

12
27

9
27
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Ikasitakoa gogoratuko dut

Irakurri, eta idatzi letraz honako zenbaki hauek.

a. 227 431 c. 10 023 403 e. 6 542 712
b. 909 090 d. 3 268 546 f. 12 300 807

Adierazi zifra erromatarrekin honako zenbaki hauek.

Idatzi 2 zifraren balioa honako zenbaki hauetako 
bakoitzean.

a. 345 127 c. 51 203 482
b. 2 172 305 d. 326 976 204

Alderatu zure koadernoan <, = edo > ikurrak erabiliz.

a. 623 285 6 501 033 c. 96 752 967 520
b. 846 362 846 361 d. 378 678 378 678

Egin honako eragiketa hauek, baina lehenago hurbildu
kopuruak milakoetara.

A + B B + C B – C C – A

Kalkulatu bi modutan.

a. 23 456 + 101 886
b. 87 210 + 208 541 + 25 143
c. 6 718 036 + 258 + 514 970

Zuzendu oker dauden eragiketak.7

6

5

4

3

2

1 234 526 biztanleko hiri batean, 98 438 emakumeak
dira. Zenbat gizon dago hirian? Egiaztatu emaitza.

Kalkulatu honako biderketa hauek bi modutan.

Jarri parentesia leku egokian, emaitzaren arabera.

a. 35 × 26 – 15 = 895
b. 35 × 26 – 15 = 385
c. 240 + 18 × 46 = 11 868
d. 240 + 18 × 46 = 1 068

Ebatzi zatiketa hauek, eta inguratu oker daudenak.
Gero, egiaztatu ondo eginda ote dauden.

a. 6 780 : 5 b. 23 456 : 65 c. 88 234 : 52

Jaionek 250 argazki dauzka, eta 25na argazkiko albu-
metan banatu ditu. Ekaitzek 750 argazki dauzka, eta
75na argazkiko albumetan banatu ditu. Zenbat album
behar ditu bakoitzak? Zer gertatu da emaitzekin? Arra-
zoitu zure erantzuna.

Bilatu falta den gaia, eta osatu zure koadernoan.

a. 2 478 × 100 = …..

b. 16 498 × ….. = 1 649 800
c. ….. × 10 = 4 560
d. 7 890 × ….. = 78 900

Kalkulatu honako zatiketa hauen zatidura eta hondarra.

a. 548 : 10 d. 3 530 : 1 000
b. 2 895 : 100 e. 36 548 : 100
c. 26 919 : 10 f. 19 233 : 1 000

Bilatu honako eragiketa konbinatu hauen emaitza.15

14

13

12

11

10

9

8

453 × 324 298 × 125 2 239 × 546

207 × 412 354 × 620 1 527 × 382

520 : 5 – 192 + 1 720 × 10 – 158

Zein zatikik adierazten du kasu bakoitzean kolorezta-
tutako zatia? Eta koloreztatu gabeko zatia?

a. b. c.

Irakurri, eta idatzi letraz honako adierazpen hauek.

a. eta 14. b. eta 12. c. eta 11.

Banatu zatiki hauek hiru taldetan: zatiki propioak, za-
tiki inpropioak eta itxurazko zatikiak.

a. b. c. d. e.

Alderatu honako zatiki bikote hauek <, = edo > iku-
rrak erabiliz.

Marraztu honako zatiki hauek 8 cm-ko segmentuen
gainean.

Zein zatiki bikote dira baliokideak?

a. eta b. eta c. eta d. eta 

Zein irudik adierazten dituzte zatiki baliokideak?

a. b. c.

Koldok bere amaren adinaren  dauzka, eta amak 41
urte beteko ditu datorren urtean. Zenbat urte dauzka 
Koldok?
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2
5

Irene > IIII Harkaitz > III

Aitzol > IIII   II Ziortza >  IIII

Nekane >  IIII   IIII   I

78

Elkarrekin ikasteko

2. Sortu
• Magia-saioa prestatzeko garaia da. Zure taldera itzuli,

eta azaldu kideei, zure zereginean adituak zaretenok
aukeratu dituzuen trukuak. Zure ardura da dena erraz
eta argi azaltzea. Amaitzen duzunean, taldeko gaine-
rako kideek beren zeregineko trukuak azalduko di-
tuzte, gainerakoek arretaz entzuten duzuen bitartean.
Zerbait ulertzen ez baduzue galderak egin.

• Erabaki zein atal egongo diren magia-saioan, eta zuzenean
ala bideoan egingo dituzuen.

• Bildu duzuen informazio guztiaren artean, atal bakoi -
tzerako egokienak iruditzen zaizkizuen trukuak auke-
ratu.

3. Egin
• Erabaki zein ordenatan aurkeztuko dituzuen atalak.

• Kontrolatu ikustaldiaren atal bakoitzak zenbat den-
bora iraungo duen, aurkezpena ahantzi gabe. Ga-
rrantzitsua da trukuak luzeegiak ez izatea, ikusleak
aspertu ez daitezen.

• Aukeratu zer musika edo zer efektu egongo diren tru-
kuarekin batera, bai eta eszenategia nola apainduko
duzuen ere.

• Bilatu leku egoki bat eszenaratzeko.

• Pentsatu taldeko kide bakoitzak jantzi egokiak be-
harko dituela.

• Entseatu saio bakoitza, ikaskideen aurrean aurkezteko
edo grabatzeko moduan egon arte.

Magia-saioa
Matematikan magia egon ahal denik sinets al dezakezu?

Honako urrats hauei jarraituz, ikaskideen eta irakaslearen laguntzarekin,
matematikari lotutako bitxikeriak ikasiko dituzue eta magia-saioa egin
ahal izango duzue.

1. Ikertu
Magia-saioari ekin aurretik, saio bakoitzean erabiliko ditugun bitxikeria
matematikoei buruz ikertu beharko dugu. Kasu honetan, lau ikaskideko
taldetan egingo duzue, eta zuetako bakoitzak honako zeregin hauetako bat
egingo du.

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

Kalkulagailua erabili gabe
zenbakiekin egin daitezkeen
trukuak bilatzea.

Kalkulagailuarekin egingo
ditugun jokoak bilatzea.

Karta-jokoa erabiliz egingo
ditugun trukuak bilatzea.

Irudiekin ikusizko trukuak
bilatzea.

• Hasteko, ikertzea egokitu zaizun
gaiari buruz liburutegian edo In-
terneten bilatu duzun material
guztia, edota irakasleak eman di-
zuna arretaz irakurri behar duzu.

• Gero, bildu beste taldeetan zure
zeregin berbera duten ikaskidee-
kin eta aurkitu dituzuen truku
edo bitxikeria guztiak batera ja-
rriko dituzue. Egin iruzkinak eta
trukatu informazioa sor daitez-
keen zalantzak argitzeko. La-
gundu eta entzun elkarri, mago
trebe bihurtzeko.

Zorionak! Zeuon matematika-magia saioa antolatu duzue!.
Utzi ikaskideak zur eta lur truku horiei esker!

79

Zenbaki hamartarrak
biribiltzea

15

Biribildu eurora honako prezio hauek.1

Hurbildu honako zenbaki hauek hamarrenetara.

41,73 > __________ 39,09 > __________ 90,81 > __________

86,67 > __________ 19,44 > __________ 25,29 > __________

2

Zenbaki hamartarren irudikapena,
konparazioa eta antolamendua

14

Irudikatu honako zenbaki hauek zenbakien zuzenean, eta ordenatu txikienetik handienera.1

Konparatu honako zenbaki hauek <, = eta >ikurrak erabiliz.

13,8 1,38    21,19 21,2    2,99 3,9    8,02 8,032    42,5 42,50    6,17 7,16

3

Ipini zenbaki bat honako objektu hauei, euren prezioaren arabera handienetik
txikienera ordenatzeko.

4

Karmelek, Paulek eta Kepak euren altuera neurtu dute mediku-azterketa batean. Karmeleri
20 cm falta zaizkio 2 m-ra iristeko; Pauleri 50 cm falta zaizkio, eta Kepari, 35 cm. Idatzi
haur bakoitzaren altuera era hamartarrean, eta ordenatu handienetik txikienera.

Karmele >_______________

Paule >_________________

Kepa > _________________

5

Biribildu honako masa kopuru hauek ehunenetara.3

� � � �

_________ < _________ < _________ < _________ < _________ < _________

1,8       2,15       2,6       1,4       2,3       3,5

Marraztu zenbakien zuzen bat, eta ipini letra bakoitza haren zenbakiak adierazten duen tokian. 2

A > 0,7
B > 1,2
C > 0,5
D > 2,3
E > 3,4
F > 1,9

>
> > > > > >

> > > >

Osatu honako taula hau, bertan adierazitako biribilketak eginez.4

Ehunenetara hurbilduta

Hamarrenetara hurbilduta

Unitatetara hurbildura

5,313 11,290 9,871 19,902 23,463

Ioritz

Elene

__________ __________ __________ __________ __________

Esan honako adierazpen hauek egia ala gezurra diren, eta azaldu zergatik.

• Ioritzek 2,24 m-ko jauzia egin du gutxi gorabehera. > ____________

_________________________________________________________________________________

• Elenek 2 m baino zertxobait gutxiagoko jauzia egin du.> ________

_________________________________________________________________________________

5

__________

A

B

C

B
A

C

D

Barra-diagrama bakuna Barra-diagrama bikoitza

AngeluakGrafiko motak

Triangeluen eta laukien angeluak

Puntu-diagrama Lerro-diagrama

Piktograma Sektore-diagrama

Ondoz ondoko angeluak

Angelu osagarriak Angelu betegarriak

Angelu auzokideak Erpinez arukako angeluak

^
C + 

^
D = 180o^

A + 
^
B = 90o

^
A + 

^̂
B + 

^
C = 180o

Guztira = 2 � 180o = 360o

^
A = 

^
B y 

^
C = 

^
D
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proposamen didaktikoa 11

Irakaslearentzako materiala

• Materialen aurkezpena eta deskribapena. Proposamen didaktikoko
lehen orrialdetan i.blai proiektua aurkezten da, bai eta hura osatzen duten
materialak eta haiek nola erabili ere, baliabide horiei ahalik eta etekinik
handiena ateratzeko.

• Metodologia. Alorreko metodologia-printzipio nagusiak azaltzen dira.

• Programazioak. Bi ikasturteetako edukien mapa bana dago, zikloaren
ikuspegi osoa izateko. Horrez gain, unitate bakoitzeko ikasgelarako progra-
mazioek hauek dituzte:

• Ustiapen didaktikoa. Aurkeztu egiten dira orrialde bakoitzean lan daitez-
keen helburuak, iradokizun metodologikoak, aniztasunaren trataerarako
proposamenak, baliabideak, balioak eta IKTk. Ariketa mordoa ere badago,
osatzeko, ebaluatzeko, errepasorako eta aniztasunaren trataerarako. Horrez
gain, orrialde horretan lantzen diren oinarrizko gaitasunak ere badaude.

– Oinarrizko gaitasunak

– Helburuak

– Ebaluazio-irizpideak

– Edukiak

– Denboralizazioa

– Balioak

– Metodologia

– Aniztasunaren trataera

– Oinarrizko gaitasunen
garapena

– Diziplinartekotasuna

– Baliabideak

• Erantzunak. Ikaslearen liburuko orrialdeak adierazten dira, ariketen erantzunak gorriz idatzita.

Proposamen didaktikoa
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12 LH 5eko matematika

Matematika alorreko metodologia
1. Zenbakiak eta eragiketak

Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloan, zabaldu egingo ditugu zatikiei eta zen-
baki hamartarrei buruzko nozioak eta haien aplikazioak. Horrez gain, zenba-
ki osoak eta haien adierazpena zenbakizko zuzenean  aurkeztuko dizkiegu
ikasleei. 

Zatikien arteko eragiketak eguneroko egoeratatik abiatuta aztertzen dira, bai-
ta zenbaki hamartarren artekoak ere. Behin ariketak ebatzitakoan, emaitza
egiaztatzen da, eta unitatea adierazten. Proiektu honek arreta berezia jartzen
du buruzko kalkuluan eta hura azkarrago eta zehatzago egiteko estrategiatan.

2. Neurria

Ziklo honetan, gure proiektuak ikasleen abileziak eta gaitasunak finkatu nahi
ditu, zenbait magnitudetako neurriak iritzira kalkulatzeko eta neurriok egiaz-
tatzeko, tresna eta unitate egokiak erabilita. Lehenik magnitudeak identifikatu-
ko ditugu, eta gero, haien neurriak, oinarrizko unitateak eta haiek baino han-
diagoak eta txikiagoak diren beste batzuk erabiliz.

Seigarren mailan magnitudeen proportzionaltasuna eta ehunekoak landuko
ditugu, baita problemen ebazpena ere, unitatera laburtzeko metodoaren bidez.

3. Geometria

Gure metodologia pertzepzioan eta elementuekin kontaktuan oinarritzen da,
aurreko zikloetan bezala. Gure proiektuan erreparatzen diegun kontzeptu
geometrikoei lotutako kontzeptuak dira; besteak beste, formak eta objektuak
manipulatzea eta deskribatzea, gorputz geometrikoak adieraztea eta egitea,
espazio ezagunak krokisetan edo eskaladun planoetan gutxi gorabehera adie-
raztea, neurketa tresnak erabiltzea (konpasa, erregela, etab.), gorputz geo-
metrikoak haien garapenekin lotzea, eta formak eta gorputz geometrikoak
sailkatzea.

4. Informazioaren trataera. Zoria eta probabilitatea

Informazioaren trataera aktiboa da. Bildutako informazioa idatzi egiten da,
maiztasuna kalkulatzen, grafikoen bidez adierazten, eta bukatzeko, grafiko
bidez iruzkina egiten.

Modu esperimentalean landuko ditugu zoriarekin lotutako edukiak; besteak
beste, ausazko gertaerak, gertaera ziurrak, gerta daitezkeenak eta ezinezko-
ak, probabilitatea eta haren adierazpen hamartarra.

5. Problemak ebaztea

Problemak dira gure materialen ardatza. Batzutan, haietatik abiatzen gara,
kontzeptuak ulertzeko eta osatzeko; besteetan, prozedurak lantzeko erabil -
 tzen dira. Betiere, ikasleen ebazteko eta eragiketak egiteko gaitasunak 
hobetzeko erabiltzen dira.
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proposamen didaktikoa 13

Aipatu diren matematika-gaitasunez gain, gure proiektuak modu bateratuan
lantzen ditu curriculumeko beste alorretako gaitasunak eta norberaren auto-
nomiari dagozkionak.  

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Hizkuntza-komunikaziorako gai-
tasuna matematika-gaitasunarekin batera lantzen da, prozesuak azaltzean,
problemak ebaztean, orrialde motibatzaileetako lexikoa lantzean, ahozko
argibideak interpretatzean, eta lexiko aktiboan hitz berriak txertatzean.

• Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko elkarrekintzarako 
gaitasuna. Gaitasun hori bereziki lantzen da, besteak beste, zenbait pro-
blemaren enuntziatuan, errealitatearekin lotutako ariketetako gizabidezko
balioei eta jarrerei buruzko testuetan, edo denbora-, luzera-, edukiera-,
masa- eta azalera-neurriei buruzko unitatean; bai eta irudi lauen azalerari
buruzko unitatean ere.

• Informazioaren trataerarako gaitasuna eta gaitasun digitala. Gaitasun
hori lantzen da datuak irakurtzean, interpretatzean eta haien adierazpenak
zenbait modutara egitean. Gaitasun digitalari dagokionez, kalkulagailua
erabiliko dugu, batuketa- eta kenketa-segidak lantzeko.

• Gizarte- eta hiritar-gaitasuna. Proiektuan berariazko orrialdeak daude
elkarlana lantzeko. Orrialde horien bidez, ikasleek talde-lanean jarrera ardu-
ratsuak hartzen ikastea nahi da; bai eta elkarlanarekiko jarrera positiboa,
eta hiritar zintzoen ohiturak eta jarrerak garatzea ere. Horrez gain, orrial-
de motibatzaileetan, hamabostean behin taldean egiteko ariketa bat aurki-
tuko dugu; bai eta balio bat geure egiteko iradokizun bat ere.

• Kultura- eta arte-gaitasuna. Matematikaren mundua arte-adierazpenekin
lotuko dugu, esaterako, pinturarekin edo arkitekturarekin, orrialde moti-
batzaileetan, geometriari buruzkoetan, zatikiei buruzko unitatean, sime-
triadun objektuak edo objektu simetrikoen pareak lantzean, translazioetan,
biraketetan eta zenbait talde-lanetan.

• Ikasten ikasteko gaitasuna. Arreta, ulermena, esfortzua eta ikasgai 
batzuetatik besteetara prozedurak igortzea funtsezko tresnak dira ikaste-
keta berriak lortzeko eta segurtasuna izateko. Sarritan, oinarrizko ikasketa-
teknikak erabiltzeko eskatzen zaie ikasleei, eta problemak ebaztean, 
laguntza gisa marrazki bat erabiltzeko. 

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Autonomia eta
eta ekimena izateak esan nahi du ikaslea gai dela ideiak imajinatzeko,
abian jartzeko, garatzeko eta ebaluatzeko. Ideia horiek bakarkako edo 
taldeko ekintza edo proiektu egingo dira, sormenaren, konfiantzaren, eran -
tzukizunaren eta zentzu kritikoaren bidez. Horregatik, norberaren ekimena
eta baliabideak erabili beharreko problemak eta ariketak daude gure
proiektuan.
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LH 5ko matematika, edukien mapa
ZENBAKIAK ETA ERAGIKETAK INFORMAZIOAREN TRATAMENDUAUNITATEA

ZENBAKIAK ETA ERAGIKETAK GEOMETRIA ETA NEURRIAUNITATEA

5. Zenbaki
hamartarrak 80-95 or.

Hamarrena, ehunena eta milarena. Zenbaki hamartarrak eta balio
posizionala. Zenbaki hamartarren irakurketa eta idazketa. Magnitude
hamartarren irakurketa eta idazketa. Zenbaki hamartarrak eta zatikiak.
Adierazpena zenbakien zuzenean. Zenbaki hamartarren konparazioa
eta antolamendua. Zenbaki hamartarren biribiltzea.

6. Eragiketak 
zenbaki 
hamartarrekin 96-111 or.

Batuketak eta kenketak zenbaki hamartarrekin. Zenbaki
hamartarrak kalkulagailuan. Zenbaki hamartarren eta arruntaren
arteko biderketa. Zenbaki arruntaren eta hamartarraren arteko
biderketa. Zenbaki hamartar baten eta 10, 100, 1000... arteko
biderketa. Zatidura hamartardun zenbakien zatiketa. Zenbaki
hamartarraren eta arruntaren arteko zatiketa. Zenbaki hamartar
baten eta 10, 100, 1000... arteko zatiketa.

7. Luzera eta 
azalera 
neurriak 112-127 or.

Metroa baino handiagoak diren luzera-unitateak. Metroa
baino txikiagoak diren luzera-unitateak. Luzera-neurrien
arteko baliokidetasuna. Neurtzeko tresnak. Batuketak eta
kenketak luzera kopuruekin. Biderketak luzera
kopuruekin. Gainazalaren neurria: azalera. Metro,
dezimetro eta zentimetro koadroak.

8. Edukiera eta masa 
neurriak 128-143 or.

Litroa baino handiagoak diren edukiera-unitateak. Litroa
baino txikiagoak diren edukiera-unitateak. Gramoa baino
handiagoak diren masa-unitateak. Gramoa baino
txikiagoak diren masa-unitateak. Unitateen arteko
baliokidetasuna. Neurtzeko tresnak. Batuketak eta
kenketak edukierekin eta masekin. Biderketa masekin eta
edukierekin. 

Ikasitakoa gogoratuko dut! 144-145 or.

Elkarrekin ikasteko: nola egin irudiak erregelarekin eta konpasarekin. 146-147 or.

0. Gogoan dut
6-11 or.

Zazpi zifrara arteko zenbakiak. Batuketa eta kenketa. Biderketa
eta zatiketa. Zatikiak eta beraien gaiak. Zenbaki hamartarrak.

1. Zenbakiak eta
eragiketak 12-27 or.

Zenbaki-sistema erromatarra. Zenbaki-sistema hamartarra eta
posizionala. Zazpi zifratik gorako zenbakiak. Zenbakien
konparazioa eta antolamendua. Zenbakiak zuzenean adieraztea.
Zenbakiak milakoetara hurbiltzea. Batuketa eta bere
propietateak. Kenketa eta bere froga.

2. Biderketa eta 
zatiketa 28-43 or.

Biderketa eta bere propietateak. Banatze propietatea. Zatiketa eta
bere froga. Zatiketaren oinarrizko propietatea. Amaieran zeroak
dituen unitate batekin biderkatzea. Amaieran zeroak dituen
unitate batekin zatitzea. Eragiketa konbinatuen hierarkia.
Kalkulagailuarekin praktikatuko dugu.

3. Zatikiak
44-59 or.

Zatikia eta bere irudikapena. Zatikien idazketa eta irakurketa.
Zatikien eta unitatearen arteko konparazioa. Itxurazko zatikiak.
Zatikien konparazioa. Zatiki baliokideak. Kopuru 
baten zatikia. Izendatzaile bereko batuketak 
eta kenketak.

4. Informazioaren
tratamendua 60-75 or.

Datuen taulak. Maiztasuna eta moda. Batez besteko
aritmetikoa. Barra-diagrama bakuna. Barra-diagrama
bikoitza. Puntu-diagrama eta lerro-diagrama.
Piktograma. Sektore-diagrama. Grafikoetako eta
tauletako datuen azterketa kritikoa.

Ikasitakoa gogoratuko dut! 76-77 or.

Elkarrekin ikasteko: magia-saioa. 78-79 or.

GEOMETRIA ETA NEURRIAUNITATEA

9. Denboraren neurketa eta
moneta-sistema 148-163 or.

Urtea baino aldi luzeagoak eta laburragoak. Orduak, minutuak eta segundoak. Denboraren adierazpen
bakunak. Denboraren adierazpen konplexuak. Denbora-neurrien batuketa eta kenketa. Denbora-neurrien
biderketa eta zatiketa. Moneta-sistema. Euroaren eta dolarraren arteko baliokidetasuna.

10. Angeluak 164-179 or.
Angeluen neurria. Angeluak eta angelu-garraiagailua. Batuketak eta kenketak angeluekin. Angelu baten
erdikaria. Ondoz ondoko angeluak, angelu auzokideak eta erpinez aurkako angeluak. Angelu osagarriak eta
betegarriak. Angeluak eta biraketak. Triangeluen eta laukien angeluak neurtzea.

11. Irudi lauak. 
Azalera 180-197 or. 

Poligono baten elementuak. Perimetroa. Poligonoak. Triangeluak. Laukiak. Karratuaren eta laukizuzenaren
azalera. Triangeluaren eta erronboidearen azalera. Zirkunferentzia eta zirkulua. Simetria duten irudiak eta
irudi simetrikoak. Translazioak. Mugimenduak planoan.

12. Gorputz 
geometrikoak 198-211 or.

Poliedroak eta beraien elementuak. Poliedro erregularrak. Prismak. Piramideak. Zilindroa, konoa 
eta esfera. 

Ikasitakoa gogoratuko dut! 212-213 or.

Elkarrekin ikasteko: galderen jolasa. 212-213 or.
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LOGIKA BURUZKO KALKULUAPROBLEMEN EBAZPENA

LOGIKA BURUZKO KALKULUAPROBLEMEN EBAZPENA

LOGIKA BURUZKO KALKULUAPROBLEMEN EBAZPENA

Testu batetik datuak lortzea eta ebaztea. Hiztegiaren ulermena. Zenbaki bati 99 gehitzea.

Problemak ebazteko urratsak. Eragiketak eta zenbakizko testuak interpretatzea. Zenbaki bat 11rekin biderkatzea.

Eskema bat edo marrazki bat erabiltzea problema bat
grafikoki ebazteko.

Arrazoiketa zatikiekin.
Zenbaki bat 3 izendatzailea duen itxurazko zatiki
bihurtzea.

Diagrama batetik problema bat ebazteko datuak
eskuratzea.

Diagrama mota ezberdinak informazio berberarekin
lotzea.

Zenbaki bat, zifra esanguratsu bat eta gero zeroak dituen
beste zenbaki batekin biderkatzea.

Galdera batetik abiatuta, enuntziatu bat eta haren
erantzuna asmatzea.

Dedukzioak zenbakiekin eta ikurrekin.
Zenbaki hamartar bat hamarreko hurbilenenera
biribiltzea.

Problema baten gutxi gorabeherako ebazpena
aurreratzea, eta emaitza egiaztatzea.

Segidak eta lotura logikoak zenbaki hamartarrekin.
Bi zifrako zenbakien gutxi gorabeherako biderkadura
kalkulatzea.

Eragiketak egiteko, datuak unitate berberera pasatzea. Azaleraren kalkulua.
Edozein unitate mota beheragoko hurrengo ordenako
unitate bihurtzea.

Nola ebatzi eragiketak forma bakunean edo forma
konplexuan.

Objektu batzuen masa eta edukiera gutxi gorabehera
kalkulatzea.

Ordena bateko edozein unitate mota goragoko hurrengo
ordenako unitate bihurtzea.

Problema baten emaitza logikaz interpretatzea. Arrazoiketak diruarekin eta denborarekin.
Ordu kopuru bat minututan edo minutu kopuru bat
segundotan adieraztea.

Enuntziatu bererako bi galdera asmatzea, eta ebaztea. Arrazoiketak angeluekin eta irudiekin. Zenbaki bat 5ekin biderkatzea.

Irudi konposatuen azalera kalkulatzea. Irudimen-malgutasuna irudien bitartez. Zenbaki bat 5ekin zatitzea.

Problema baten enuntziatua asmatzea, eta estrategia
egokienaren bidez ebaztea.

Espazio-ikuspegia. Zenbaki bat 20rekin zatitzea.
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UNITATEA

0. Gogoan dut
6.-11. or.

Zenbaki hamartarren eta zatikien arteko erlazioa
Zenbaki hamartarren batuketa eta kenketa
Eragiketa konbinatuak 

Oinarrizko neurri-unitateak
Grafikoak

1. Multiploak eta zatitzaileak
12.-27. or.

Biderketa
Zatiketa
Zenbaki baten multiploak
Multiplo komunetako txikiena

Zenbaki baten zatitzaileak
Zatitzaile komunetako handiena
Zatigarritasun-irizpideak
Zenbaki lehenak eta zenbaki konposatuak

2. Zenbaki hamartarrak
eta eragiketak 28.-43. or.

Zenbaki hamartarrak. Balio posizionala
Zenbaki hamartarren idazketa eta irakurketa
Adierazpena zenbakien zuzenean
Zenbaki hamartarren konparazioa eta antolamendua 

Zenbaki hamartarrak biribiltzea
Zenbaki hamartarren batuketa eta kenketa
Zenbaki hamartarraren eta zenbaki arruntaren arteko
biderketa
Bi zenbaki hamartarren arteko biderketa

3. Zenbaki hamartarren zatiketa
44.-59. or.

Zatidura hamartardun zatiketak
Zenbaki hamartarren eta arruntaren arteko zatiketa
Zenbaki hamartarren eta 10, 100, 1 000… zenbakien arteko
zatiketa 

Zatiketa baliokideak
Zenbaki arruntaren eta hamartarraren arteko zatiketa
Bi zenbaki hamartarren arteko zatiketa

4. Berreketak eta erro karratua
60.-75. or. 

Berreketak
Zenbaki baten karratua eta kuboa
10 oinarriko berreketak
Zenbakiak berreketa gisa deskonposatzea

Erro karratua
Gutxi gorabeherako erro karratua
Erro karratua kalkulagailuan

Ikasitakoa gogoratuko dut 76.-77. or.

Elkarrekin ikasteko: Matematikaren zirkua 78.-79. or.

ZENBAKIAK ETA ERAGIKETAK

GEOMETRIA ETA NEURRIA INFORMAZIOAREN TRATAMENDUAUNITATEA

5. Zatikiak eta haien arteko
eragiketak 80.-97. or.

Zatikia eta bere gaiak. Irudikapena
Zenbaki mistoak
Zatikien konparazioa
Zatiki baliokideak
Zatikiak izendatzaile komunera laburtzea

Zatikien arteko batuketak eta kenketak
Zatikien arteko biderketak
Zatikien arteko zatiketak

6. Proportzionaltasuna
eta ehunekoak 98.-113. or.

Magnitude proportzionalak
Proportzionaltasuna: zuzena eta alderantzizkoa
Unitatera laburtzea
Portzentaia eta ehunekoak
Kopuru baten ehunekoa

Deskontuak
Gehikuntzak

7. Zenbaki 
osoak 114.-129. or.

Zenbaki osoak
Zenbaki osoen adierazpena zenbakizko zuzenean
Aurkako zenbakiak
Zenbaki osoen konparazioa eta ordena

Zeinu bereko zenbaki osoen arteko batuketak
Zeinu desberdineko zenbaki osoen arteko batuketak
Puntuak planoan irudikatzea

8. Planoak 
eta mapak 130.-145. or.

Planoak
Mapak
Zenbakizko eskala
Eskala grafikoa

Irudi berdinak eta antzeko irudiak
Simetriak
Translazioak
Biraketak

Ikasitakoa gogoratuko dut 146.-147. or.

Elkarrekin ikasteko: Geometriako erakusketa bat 148.-149. or.

9. Neurri-unitateak
150.-165. or. 

Luzera, edukiera, masa eta azalera neurtzeko unitateak
Neurri-unitateen arteko batuketak eta kenketak
Neurri-unitateen arteko biderketak eta zatiketak
Informatikako neurri-unitateak

10.Azalera 
eta irudi lauak 166.-181. or. 

Paralelogramoen eta triangeluaren azalera
Poligono erregularren eta poligono irregularren azalera
Zirkulua eta irudi zirkularrak
Zirkuluaren eta irudi zirkularren azalera
Zuzenen eta zirkunferentzien posizio erlatiboak

11.Gorputz geometrikoak
182.-197. or.  

Gorputz geometrikoak
Poliedro erregularrak eta poliedro irregularrak
Zilindroa, konoa eta esfera
Bolumena. Bolumena neurtzeko unitateak

12.Estatistika 
eta probabilitatea 198.-211. or.

Maiztasun absolutua eta maiztasun erlatiboa
Batez besteko aritmetikoa eta mediana
Zoria. Gertaera ziurra, gerta daitekeena eta ezinezkoa
Probabilitateak kalkulatzea

Ikasitako gogoratuko dut 212.-213. or.

Elkarrekin ikasteko: Galdera sorta 214.-215. or.

16 LH 5eko matematika

LH 6ko matematika, edukien mapa
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LOGIKA BURUZKO KALKULUAPROBLEMEN EBAZPENA

LOGIKA BURUZKO KALKULUAPROBLEMEN EBAZPENA

Problemak multiplo komunetako txikiena eta zatitzaile
komunetako handiena erabiliz

Arreta zenbakizko kalkuluan Bi zifrako hainbat zenbakiren batuketa buruz egitea

Problema bat ebazteko behar diren datuak identifikatzea eta
problema ebaztea

Arreta eta kontzentrazioa
Zifra bat eta ondoren zero bat edo gehiago dituzten bi
zenbakiren biderkadura kalkulatzea

Diagrama batetik problema bat ebazteko datuak eskuratzea Zenbaki hamartarren segidak Zenbaki bat 0,25ekin biderkatzea buruz

Kalkulagailua erabiltzea problemak ebazteko Arretaren eta espazioaren pertzepzioa 100dik beherako hamarreko zehatzen karratua kalkulatzea

UA

Neurri-unitateak erabiliz problemak ebaztea Balantzak Azalera-unitate bak hurrengo unitate txikiagoan adieraztea

Problema baten ebazpena aurreratzea eta egiaztatzea Arrazonamendua, irudi lauen azalera erabiliz Zatiki bati unitate bat batzea

Edukierari eta bolumenari buruzko problemak ebaztea Biraketa-gorputzak
Ordena bateko bolumen-neurriak hurrengo unitate-maila
txikiagoren bidez adieraztea

Estrategia egokiena aukeratzea, eta erabilitako prozedura
azaltzea

Gurutzegrama Kopuru bati % 1, % 10 eta % 50 gehitzea

LOGIKA BURUZKO KALKULUAPROBLEMEN EBAZPENA

Problemak ebaztea, kantitateen zatikiak erabilita Arrazonamendua zatikiak erabiliz Zenbaki bat 0,1ekin biderkatzea

Problemak ebazteko urratsak Lexikoa ulertzea Zenbaki bat 0,1ekin zatitzea

Lortutako ebazpenak zentzurik baduen ala ez aztertzea Zenbaki osoak dituzten karratu magikoak Zenbaki bat 0,5ekin biderkatzea

Problemak ebaztea, planoak eta mapak erabiliz Matematikako logika-igarkizunak Kopuru baten % 1, % 10 eta % 50 kalkulatzea

proposamen didaktikoa 17
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