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4 Matematika LMH 1

Sarrera

O
rain zuen eskuetan jartzen dugun Lehen Hezkuntzako i.blai proiektua
Europar Batasunak proposatzen dituen hezkuntza-helburuetan oina-
rritzen da, besteak beste, ikasle guztientzako hezkuntza- eta presta-
kuntza-sistemaren kalitatea eta eraginkortasuna hobetzeko.

Printzipio horietan oin hartuta, honako funtsezko elementu hauek lortu ditugu,
eta horiek izango dira aldi honetarako gure proiektuaren oinarri:

• Ikasleen garapen kognitiboa, halako moldez non ikasleak gai izango diren
ahozko adierazpen eta ulermenari, irakurketari, idazketari eta kalkuluari dagoz-
kien oinarrizko trebetasun kulturalak barneratzeko.

• Gatazkak prebenitzera eta modu baketsuan konpontzera bideratutako gizarte
trebetasunak barneratzea; bai halaber, nortasunaren eremu guztietan gaita-
sun afektibo eta emozionalak garatzea.

• Zentzumen artistikoa eta sormena garatzea, ikasleak osotasunean trebatzeko
sustatu behar diren adimenen atal gisa.

• Banaka nahiz taldeka lan egiteko ohitura eta ikasten ahalegintzeko eta
erantzukizunez jokatzeko ohitura hartzea.

• Elkarbizitzaren balioak eta arauak zein diren jakitea eta balioestea, kultura
guztiak eta pertsonen arteko desberdintasunak ulertzeko eta errespetatzeko
ahalegin berezia eginez.

• Informazio eta komunikazio teknologiak ezagutzea eta erabiltzea.

• Diagnostikoko probak eginez ikasketa eragozpenak hautematea eta indar-
tzeko tresnak erabiltzea.

• Hezkuntza erkidegoko kide guztiak integratzea ikasleen garapen afektiboan
eta garapen intelektualean.

Elementu hauek hiru zikloetako bakoitzean hainbat modutan gauzatuko ditugu,
betiere ikasleen heldutasun maila eta premiak aintzat hartuta.



Murgil egin i.blaien!
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Begi bistakoa da, beraz, i.blai proiektuarekin proposatzen dugun helburu nagusia
ikasleen erabateko garapena dela; hau da, ikasleak dituen gaitasun guzti-guztien
garapena, kognitiboak ez ezik, afektuzkoak eta sozialak ere bai.

Hori dela eta, interes berezia ipini dugu zuei eta zuen ikasleei material egokia
ematen, alde batetik hainbat ikasketa integratzea ahalbidetzen duten oinarrizko
gaitasunak lortzen laguntzeko, eta, bestetik, ikaslearen nortasuna eta beraren gai-
tasun afektiboa garatzen laguntzeko.

Material horiez gozatzen hasi baino lehen, eskerrona adierazi nahi diegu proiektu
honetan esku hartu duten pertsona guztiei, haien gogo bizirik eta haien dedikazio-
rik gabe ezin izango baikenuen lan hau egin.

Murgil egin i.blaien!
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Matematikako materialak

Ikaslearentzat

Lan koadernoak

• Lan koadernoa LMH 1
• Lan koadernoa LMH 2

Ikasliburuak

• Matematika LMH 1
• Matematika LMH 2
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Irakaslearentzat

21 2 1hogeita bat
hogeita hiru

hogeita bost

20tik 29ra

29

Zenbakiak: 20tik 29ra5

hogeita zortzi hogeita bederatzi28

Zenbatu eta idatzi.
2 hamarreko eta 3 unitate

2 hamarreko eta unitate

hamarreko eta 2 unitate

hamarreko eta unitate

Lotu batuketa bakoitza bere baturarekin.

20 + 6 20 + 7 20 + 8 20 + 9

28 29 26 27

Osatu segida.

20 21

Errepasatu eta lotu.

hogeita zortzi 28 2 H eta 7 U
hogeita sei 27 2 H eta 9 U
hogeita bederatzi 29 2 H eta 6 U
hogeita zazpi 26 2 H eta 8 U

Idatzi irudi bakoitzean agertzen den zenbakia.

Begiratu adibideari, eta osatu.

hogeita bi hogeita lau

hogeita bost hogeita bat

H U

Begiratu eta idatzi egingo dut

33hogeita hamahiru

Nire gorputzarekin neurtuko dut

hogeita hamabi32

Bilatu objektu hauek ikastetxean, eta neurtu.

Luzera arra

Zabalera arra

Luzera oin

Zabalera arra

Luzera pauso

Zabalera pauso ( , ) ( , ) ( , )

Begiratu non dauden, eta osatu.

Margotu animalia bakoitza kodearen arabera.
(1, A): gorria (1, B): marroia (2, B): urdina
(2, A): horia (3, A): beltza (3, B): berdea

B

A

1 2 3

( , ) ( , ) ( , )

Zerekin neurtuko zenituzke? Erlazionatu.

Ikasturte bakoitzeko 72 orrialdeko
lan koaderno bat. Unitateei eta edu-
kiari dagokienez, ikaslearen liburua-
ren egitura berekoak dira.
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Ikaslearentzako materiala

Ezabatu eskuineko arrain ontzian sobera 
dauden arrainak, soilik 10 geratzeko.

Moztu arrainak, eta itsatsi hamarreko bat
arrain baino gutxiago duen ontzian.

Inguratu talde bakoitzetik berdinak diren arrainak.

Markatu zuzena. Bihurritxok ontzitik 3 arrain
hartzen baditu, zenbat arrain geratuko dira?

69hirurogeita bederatzi

Zenbakiak:

20tik 29ra
5

hirurogeita zortzi68

Zaindu 
animaliak
begirunez

10 – 3 = 7 

10 – 7 = 3 

10 + 3 = 13 

10 unitate

1 hamarreko 
2 unitate

Urik hamarreko bat erroskila du.
1 hamarreko

HamarrekoaHamar

39hogeita hemezortzi hogeita hemeretzi38

Idatzi.
10 10 10

Osatu.

10 
hamar jogurt

Jonek 10 jogurt ipini ditu mahai
gainean.

Inguratu 10 gauza azpil bakoitzean.

Ezabatu sobera dauden ogiak.
5 
8 

10 

hamarreko 
unitate

hamarreko 
unitate

0 1 2 5 8 10

Inguratu multzo bakoitzean hamarreko bat,
eta osatu.

(1, B)(2, B)

(1, C)(1, A)

Begiratu, eta esan non dagoen hauetako bakoitza.

Begiratu eta idatzi egingo dut

hirurogeita hamasei
76

Txakurra (2, B)

laukitxoan dago,

eta katua (1, A)

laukitxoan.

B

A

1 2 3

( , ) ( , )

C

B

A

1 2

Kokatu animalia bakoitza dagokion laukian. Arauak errespetatuko ditut

ehun eta berrogeita hamabi
152

Ezabatu zuzenak ez diren ekintzak.

3

2

1

A B C
Pentsatu eta idatzi.

Ekintza zuzenak:
(B, 2) 

Ekintza okerrak:
(A, 1) 

Praktikatu egingo dut

ehun eta hogei
120

Ebatzi eragiketak.

1 9
+ 8

2 8
+ 7

3 8
+ 2 5

4 4
+ 2 5

3 4
+ 1 7

2 4
– 1 3

3 7
– 2 7

4 9
– 2 5

5 6
– 3 4

7 8
– 4 7

Kalkulatu ilara berdeko puntuak.

=
= 10

Osatu segidak.

60 63

79 77

Aurreko edukiak errepasatzeko jarduerak,
unitatearen edukiak aurrez lantzeko
jarduerak eta logikako jarduerak.

Unitate didaktikoaren egitura

Irudi motibatzailea

Ilustrazioaren bidez, unitateari sarrera ematen zaio eta hainbat jarduera proposatzen dira.

Garapeneko orrialdeak

Sarrerako testu labur baten
eta irudi (marrazki edo
argazki) baten bidez
aurkezten dira edukiak.

Grafikoak, balioak eta praktikatuko dut

Unitate didaktiko bakoitzean txandakatu egiten dira grafikoen orrialdea eta balioena eta zenbakizko
kalkuluena.

Motrizitatea eta irudiko elementuak kokatzeko
eranskailuak eta
ebakigarriak.

Bihurritxo agertzen den jardueretan zailtasun,
trikimailu edo tranparen bat egon daiteke.
Ikasleentzat gainditu beharreko erronka izatea da
xedea. 1etik 3ra bitarteko puntuazioaren arabera
sailkatuta daude, eta unitatearen amaieran
zenbatu behar dituzte.

Edukiei sarrera
emateko testua.

Aurkeztutako edukiak lantzeko jarduerak.

Grafikoen orrialdeak
Begiratu eta idatzi egingo dut
dauka izena, eta unitate
bakoitietan agertzen dira.

Balioen orrialdea 2., 6. eta 10.
unitateetan dago.

Zenbakizko kalkuluaren
orrialdea 4., 8. eta 12.
unitateetan dago.

Ikaslearen liburua
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Problemak ebatziko ditut

155ehun eta berrogeita hamalau ehun eta berrogeita hamabost154

Kaskezurra erabiliko dut
Inguratu batekin adierazten zaizun gauza.

• Lehenengo bagoian 27 bidaiari daude; eta bigarrenean, 15.
Zenbat pertsona doaz lehenengo bi bagoietan?

27 – 15 

27 + 15 

Lehenengo bi bagoietan _______ pertsona doaz.

• Azkeneko bagoian 58 bidaiari doaz. 
Lehenengo geltokian 21 jaisten badira, 
zenbatek jarraituko dute bagoi horretan?

58 – 21 

58 + 21 

Bagoi horretan _______ bidaiarik jarraituko dute.

• Tren batean 38 lagun doaz Zarautzera eta 
25 Durangora. Zenbat pertsona gehiago doaz 
Zarautzera Durangora baino?

38 + 25 

38 – 25 

Zarautzera Durangora baino _______ pertsona
gehiago doaz.

• Garaje batean 20 auto zeuden, gero beste 18 auto
eta 9 moto sartu ziren. Zenbat ibilgailu dago orain
garajean?

20 + 18 

20 + 9 + 18 

Garajean _______ ibilgailu daude.

4 hanka ditu, eta animalia da. Hegan egiten du, eta biribila da.

Gorria da, eta 4 alde ditu. Lehorretik doa, eta oso luzea da.

Itxia da, baina ez da urdina. Karratua da, baina ez da berdea.

Irakurri, eragiketa hautatu, eta ebatzi.

Zenbat ikasi dudan!

171ehun eta hirurogeita hamar ehun eta hirurogeita hamaika170

Osatu honako segida hauek. Egin honako eragiketa hauek.

0tik 99ra zenbatzea.

Hainbat gorputz geometriko ezagutzea.

Problema bat ebazteko galdera egokia hautatzea.

Margotu ikasitakotik gehien gustatu zaizuna.

Marraztu Bihurritxori irabazitako puntuak.

Jarduera zaila. Bihurritxok ordubete atzeratu ditu honako
erloju hauek. Marraztu orratzak dagokien tokian.

Idatzi zenbakia.

9 hamarreko
eta 5 unitate

ditu.

7 hamarreko
eta 2 unitate

ditu.

Hirurogeita
hamarren

aurrekoa da.

Laurogeiren
hurrengoa da.

Inguratu batekin zenbakirik handiena; eta batekin, txikiena.

48 93

56 67

80 39

77 85

51 13

90 28

64 63

39 67

Gogoratu honako irudi hauen izena, eta idatzi.

1 7
2 7

+ 7

1 5
3 1

+ 2

1 6
2 5

+ 3

1 4
3

+ 7

9 6
– 1 3

4 9
– 3 4

7 6
– 2 6

3 8
– 2 5

6 9
– 1 4

8 0
– 3 0

10 + 1 + 8 = ______

20 + 1 + 8 = ______

30 + 1 + 8 = ______

35 45 85

6 12 24

25 23 21

80 77

Nire katagorriak atzo 5 intxaur 
jan zituen. Gaur 4 jan ditu. 
Guztira intxaur jan ditu.

Buruz

45berrogeita bost

Kalkulatu.
2 + 4 = 3 + 4 = 4 + 4 = 
2 + 5 = 3 + 5 = 4 + 5 = 
2 + 6 = 3 + 6 = 4 + 6 = 

Irakurri eta ebatzi. 

Entzun arretaz, eta egin.

1

3

2

Erne!

Buruz

Buruzko kalkulua eta ahozko ulermena
lantzen dira orri honetan. Horretarako,
hiru jarduera mota erabiltzen dira.

Zenbat ikasi dudan!

Orrialde bikoitza da, eta unitatean ikasitako edukirik garrantzitsuenak ebaluatzeko jarduerak lantzen
dira.

Problemak ebatziko ditut

Orrialde bikoitza da, ikasitako edukiak problemak
ebazten aplikatzeko. Apurka-apurka ebazpenerako
bidea ematen du, urratsen bidez eta ebazpenerako
estrategiak aurkeztuz.

Kaskezurra erabiliko dut

Atal honetan logikako jarduerak sartu dira.

Buruzko kalkulua egiteko jarduera.
Ikasleek erabili behar duten kalkulurako
estrategia barnean hartzen du.

Erne! atala, ahozko ulermena garatzeko.
Aginduak irakaslearen liburuan agertzen dira,
hark ikasleei irakur diezazkien.

Aurreko unitateetako
edukiak ebaluatzeko
jarduera.

Jarduera zaila. Bertan,
Bihurritxok 3 puntuko
erronka botatzen du.

Laburpena egiteko jarduerak.

Unitateko edukiak
ebaluatzeko orrialdea.

Buruz ebazteko problema.
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Ikaslearentzako materiala

Ni bai trebea! eta
Matematikarekin jolasean

Orrialde bikoitza da, eta bertan tailer bat eta jolas
bat proposatzen dira.

Eta horrez gain…

0.U  4.or

MATEMATIKA LMH 1 - 11121 — IBAIZABAL

1.U  8.or
3.U  41.or

4.U  50.or

7

2

4

1

5.U  76.or

6.U  82.or

7.U 109.or

11121R-MATEMATIKA LMH 1 (2) — IBAIZABAL

9.U 131.or

10.U 148.or

11.U 158.or

12.U 180.or

ATIKA LMH 1 (1) — IBAIZABAL

2.U 22.or

2.U 29.or

3.U 36.or

5.U 68.or

6.U 85.or

bost
hamarreko

zortzi
hamarreko

bi
hamarreko

lau
hamarreko

Ikasitakoa gogoratuko dut!

127ehun eta hogeita sei ehun eta hogeita zazpi126

Osatu ariketa, aurreko eta ondorengo 
zenbakiak idatziz.

34

46

29

78

Idatzi, adibidearen ereduari jarraituz.
35 H eta U
42 H eta U
58 H eta U
63 H eta U

53 hogeita hamabost

Inguratu, kodearen arabera.
gehien pisatzen duena
gutxien pisatzen duena

edukiera handiena duena
edukiera txikiena duena

Osatu.

29 20 + 9

46
70 + 8

Kalkulatu.
4 9

– 1 8
6 3

– 3 2
8 6

– 4 5
4 6

+ 3 3
2 8

+ 4 4
5 7

+ 2 6

Liernik 36 egun eman ditu hondartzan; eta
27, herrian. Zenbat egunerako joan da? 
Zenbat egun gehiago eman ditu hondartzan
herrian baino?

Lierni egunerako joan da.
Hondartzan egun gehiago eman ditu.

Ikasitakoa gogoratuko dut!

Orrialde bikoitza da, eta hiruhilekoko edukirik
garrantzitsuenak errepasatzeko jarduerak lan-
tzen dira.

Ni bai trebea! Matematikarekin jolasean

67hirurogeita sei hirurogeita zazpi66

Aukeratu kide bat eta jolastu antzararen
joko berezi honetan. 
Bota behin dadoa, eta puntuak batu edo
kendu. 19 puntura edo helmugara
lehenengo iristen denak irabaziko du.

Koloreztatu piezak.

1

Tolestu hegaletatik.

2

Itsatsi bi zotz.

3

Eutsi plastilinaz.

4

Bestelako mundua
Vincent Van Gogh-ek
gurdi hau margotu 
zuen «Lo kuluxka» 
koadroan. Dado bat eta 2 fitxa

behar dituzu.
Irteera

Gehitu

1

Gehitu

2

Gehitu

3

Gehitu

4

Gehitu

5

Gehitu

6

Itzuli 

7

Gehitu

8

Gehitu

9

Gehitu 

10

Oparitu 

11

Gehitu

12

Gehitu

13

Eman 

14

Gehitu

15

Gehitu

16

Ez gehitu

17

Gehitu

18

Oparitu 

19

Helmuga

Laukizuzenak eta zirkuluak erabiliz,
gurdia egingo dugu. Bereizi materialeko 
piezak, eta jarraitu honako urrats hauei.

Lehenengo orrian Ni bai trebea! tailerra proposatzen da.
Bertan, urratsez urrats eta, zenbait kasutan, material
maneiagarria erabiliz, elementuren bat eraikitzeko
jarduera lantzen da.

Orrialde honetan Bestelako mundua
atala ere agertzen da, artearen
munduaren zenbait aipamen egiteko.

Matematikarekin jolasean
atalean hiruhilekoko edukiak
errepasatzen dira.

Eranskailuak, bi orrialdetan.

Ebakigarriak, bi orrialdetan.

Material maneiagarria,
lau fitxatan.

Hiruhilekoa amaitzean
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• Materialen aurkezpena eta deskribapena. Proposamen didaktikoaren lehenengo orrialdeetan, i.blai
proiektua, bera osatzen duten materialak eta baliabide horien aprobetxamendu handiena lortzeko
material horiek nola erabili aurkezten dira.

• Metodologia. Arloaren metodologia printzipio garrantzitsuenak azaltzen dira.

• Programazioak. Ikasturte bakoitzeko edukien mapa erakusten da, zikloaren ikuspegi orokorra eduki
ahal izateko. Horrez gain, unitate bakoitzaren ikasgelarako programazioek honakoak ere hartzen
dituzte barnean:

– Oinarrizko gaitasunak. – Helburuak.
– Ebaluazio irizpideak. – Edukiak.
– Balioak. – Metodologia.
– Aniztasunari arreta egiteko. – Taldekatzea.
– Diziplinartekotasuna. – Baliabideak.

• Baliabide didaktikoak. Aniztasunari arreta egiteko
jarduerak, indartzeko eta sakontzeko jardueretan
banatuak.

Indartzeko jarduerak.

Sakontzeko jarduerak.

Ebaluazio jarduerak.

Erne! ataleko aginduak ere hemen aurkezten dira, ahozko
ulermena garatzeko. Agindu hauek irakasleek irakurtzen
dizkie ikasleei.

E

S

I

22 Matematika LMH 1 proposamen didaktikoa 23

Balioak

Heziketa. Elkarbizitzarako arauak ezagutzea eta erabiltzea: agurrak, gurasoenganako, irakasleenganako, nagu-
sienganako… errespetua, hainbat egoeratan gizalegez jokatzea.

Besteenganako errespetua. Pertsona guztiak errespetatu behar dira, gu bezalakoak izan ez arren, eta mugaren
bat edo elbarritasun bat eduki arren.

Metodologia

Motibatzailea behatzera bideratutako lanarekin ekingo zaio: elementuen bereizketa, zenbakien grafiaren identi-
fikazioa, koloreen izendapena, elementuek irudian duten kokapena… eta unitatearen bigarren orrian agertzen
diren jarduerekin lotuko da. Aurkezpenean, maieutika edo galdera eta erantzunak erabili ikasleak kontzeptue-
tara hurbiltzeko.

0, 1, 2, 3, 4 eta 5 zenbakiak lantzeko, ikasleek bosteraino zenbatu behar duten egoerak sortu eta elementuak
multzokatu eta haien kopurua zifraren grafiarekin adierazi behar dira.

Ezaugarriak (zabala, estua, altua eta baxua) kontuan hartuta, objektu bikoteak identifikatzeko eta alderatzeko
jarraibide berberak erabili behar dira.

Aniztasunari arreta egiteko

Indartzeko jarduerak. Lan koadernoko 1. unitatea ebatzi. Gidan, 1. unitaterako prestatu diren indartzeko jar-
duerak egin.
Sakontzeko jarduerak. 1. unitaterako prestatu diren sakontzeko jarduerak egin.

Ebaluazioa. 1. unitaterako prestatu diren ebaluazio jarduerak egin.

Taldekatzea

Orrialde motibatzaile bikoitzeko jarduerak, lehenengo eta behin, taldeka egingo ditugu, elkarrizketaren bidez,
kontzeptuen eraketa eta ahozko adierazpidea ahalbidetzeko. Bihurritxoren jarduerak, berriz, taldeka edo binaka
egin daitezke.

Diziplinartekotasuna

0, 1, 2, 3, 4 eta 5 zenbakiak eta zabal, estu, altu eta baxu kontzeptuak, matematikan ez ezik, gainerako gaietan
ere erabiliko dira; bereziki eguneroko egoeretan, zenbatekoak adierazteko: 5 banana, 3 txanpon, 2 kandela luze,
1 mahai zabal, etab.

Baliabideak

Ikastetxeko instalazioetarako bisita. Ikasturtean sarrien joango diren lekuak ezagutzen hasteko.

Abakoa. 5era bitarteko zenbakiak lantzeko.

Materialak. Ikasleak erabiltzeko modukoak: kromoak, kanikak, arkatzak, gomak, txitxirioak…

Plastilina. 0tik 5era bitarteko zenbakiak modelatzeko.

Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
0tik 5erako elementuak zenbatzea benetako egoeretan, eta haien grafiak idaztea.
Kontrako bi ezaugarri dituzten elementuak sailkatzea.
Eguneroko bizimoduko elementuen irudi lauak bere izenarekin erlazionatzea.
Arrazoiketa matematikoetan akatsak aurkitzea.

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
Ikaskideak agurtzea eta haiekin solasean aritzea.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

0, 1, 2, 3, 4 eta 5 zenbakiak identifikatzea eta izendatzea. Irakurtzen ditu 0, 1, 2, 3, 4 eta 5 zenbakiak.

Ahoz zenbatzen ditu 0tik 5era bitarteko elementu multzoak.

Badaki zenbakia baino agertzen ez den elementu multzoak
osatzen.

0, 1, 2, 3, 4 eta 5 zenbakien grafia idaztea. Idazten ditu 0, 1, 2, 3, 4 eta 5 zenbakiak, diktaketaren bidez.

Zabal, estu, altu eta baxu kontzeptuak egoki aplikatzea ezaugarri
horiek dituzten objektu bikoteei.

Badaki elementu multzo bat zabal eta estu edo altu eta
baxuetan multzokatzen.

Karratua, triangelua, laukizuzena eta zirkulua identifikatzea
eta izendatzea.

Badaki irudi geometriko lauak marrazten eta koloreztatzen,
ahozko agindu bati jarraiki.

Kolorearen bidez sailkatzen ditu emandako irudi geometrikoak.

Proposatutako problemak ebaztea. Problemak ebazten ditu irudien laguntzarekin, emandako
elementuak zenbatuz.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

0, 1, 2, 3, 4 eta 5 zenbakiak. 0tik 5era bitarteko zenbakiak
identifikatzea eta irakurtzea. 

0tik 5erako digituen grafiak idaztea.

Arreta eta jakin-mina objektuak
kokatzeko eta zenbatzeko.

Zehaztasuna objektuen zenbaketan.

Zabala, estua, altua eta baxua. Objektuak sailkatzea, ezaugarri bikoteak
kontuan hartuta.

Arreta proposatutako jarduerak
ebazteko.

Karratua, triangelua, laukizuzena eta
zirkulua.

Formak idaztea, ahoz emandako agindu
bati jarraiki. 

Irudi lauak bereiztea emandako multzo
batean.

Marraztutako irudien aurkezpen txukun
eta garbia.

1. unitatea

Proposamen didaktikoa

Irakaslearentzako materiala
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Matematika alorreko metodologia
Ikasleen heldutasun maila eta edukiak egituratzeko blokeak kontuan hartuta,
Lehen Hezkuntzako lehenengo zikloan erabiliko den metodologia funtsezkoa
izango da ikasleak gai honetara arrakastaz hurbiltzeko. Hona hemen edukiak
garatzeko metodologiarako jarraibide batzuk:

1. Zenbakiak eta eragiketak

Zenbakiaren kontzeptua eratzeko, ezinbestekoa da, gutxienez, gauzen multzoak
behatzea eta maneiatzea. Lehenik eta behin 1 eta 9 elementu bitarteko mul-
tzoak landuko dira, ondoren 10eko multzoak, eta, azkenik, 100eko multzoak.

Batuketaren algoritmoa ondo ikasteko, lehenik eta behin, ezinbestekoa da
hainbat objekturekin lan egitea eta maneiatzea; horretarako, ikasleek, irakas-
learen aginduei jarraikiz, objektuak multzokatuko dituzte, multzo batetik ele-
mentuak bereizi, objektu bat beste batzuei gehitu, etab. Kenketarekin ere ber-
din jokatzea komeni da.

Batuketa eta kenketa bezala, biderketari ekiteko bi batugai berdin edo gehia-
goko batuketak egin behar dira, eta aldi berean, batuketa eta biderketa pro-
zesua ahoz adierazi.

2. Neurria

Objektu bat neurtzea, funtsean, objektu hori unitate gisa hartzen den beste
batekin alderatzea da. Prozesu horri ekiteko, honako hauen moduko adieraz-
pideak erabiltzen dira: … baino luzeagoa, … baino laburragoa, … bezain luzea.

Magnitude jarraituetarako unitate egokiak behar dira; hala ere, unitate kon-
bentzionala erabili baino lehen, beharrezkoa da erkaketa zuzenak eta zenba-
tespenak egitea, neurri naturalak erabiltzea, etab.

3. Geometria

Espazioko orientazioari buruzko edukiak erreferente batekiko hainbat kokapen
behatuz landuko dira esperimentalki, haren irudikapena eta deskribapena kon-
tuan hartuta.

Irudi lau eta espazialen kontzeptuei dagokienez, irudi horiek ordenatzea eta eza-
gutzea lortu nahi da. Simetria lantzeko, lateralitatea landu behar da aurretiaz,
eta ondoren, behaketa eta erkaketa egiteko behar diren ekintzak proposatuko
dira.

4. Informazioaren tratamendua

Grafikoen kasuan, komeni da ondoren adierazi behar dituzten datuak bilduz
ikasleei partaide sentiaraziko dieten egoerak lantzea. Planteamendu bera erabil
daiteke gertaera batzuen ausazko jitea lantzeko.



proposamen didaktikoa 13

Azaldutakoaz gain, proiektu honetan funtsezkoa da oinarrizko gaitasunak
garatzea, haurrek irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan aurrera egin dezaten
ahalbidetzeko. Hona hemen horretarako modua:

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Entzuteko, hitz egiteko, irakur-
tzeko eta idazteko gaitasuna garatzea da. Entzuteko gaitasuna bereziki lan-
tzen da «Erne!» atalaren bidez. Horrez gain, prozedura eta algoritmo batzuk
ahoz adierazten dira, argudio batzuk idatziz lantzen dira, eta testuetan
idatzitako jarraibideak interpretatzen dira.

• Matematikarako gaitasuna. Zenbakiak, haiekiko oinarrizko eragiketak,
ikurrak, adierazpen eta arrazoiketa matematikoaren moduak erabiltzen eta
erlazionatzen dira, bai hainbat informazio mota sortzeko eta interpretatzeko,
bai errealitatearen arlo kuantitatibo eta espazialei buruzko ezagupenak
gehitzeko eta eguneroko bizimoduarekin zerikusia duten arazoak ebazteko.

• Ingurune fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarrekintzan jarduteko gaita-
suna. Hori lortzeko, honako hau egin behar da: hainbat arlo landu, hala nola
norberaren zainketa eta garbiketa, errealitatea adierazten duten planoak era-
bili, eguneroko bizimoduko sekuentziak denboraren arabera ordenatu edo
mundu naturalaren kausak eta ondorioak erlazionatu.

• Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna.
Informazioa hainbat modutan tratatzen da: irakurketaren bidez, interpre-
tazioaren bidez eta datuak hainbat modutan adieraziz (piktogramak,
barrazko diagramak, etab.). Kalkulagailua erabiltzen hasiko dira, batuke-
tak eta kenketak eginez.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. Proiektu honetan hainbat
arlo aurkezten eta lantzen dira: etxean hondakinak birziklatzeko eran-
tzukizunezko jarrera eta parte-hartze aktiboa, edo gizabidezko portaera
arauak errespetatzea.

• Kulturarako eta arterako gaitasuna. Matematikaren mundua hainbat
adierazpen artistikorekin lotzen da: pintura, zeramika edo arkitektura.
Horretarako, hiruhilekoaren errepasoa egiteko «Ni bai trebea!» orrietan
agertzen den «Bestelako mundua» atala erabiltzen da.

• Ikasten ikasteko gaitasuna. Ikasteko oinarrizko estrategia batzuk lantzen
dira: informazioa biltzea, sailkatzea eta adieraztea, prozesuak algoritmoen
bidez sistematizatzea edo problema bat ebazteko moduak bilatzea.

• Autonomia eta ekimen pertsonala izateko gaitasuna. Ikasleen autono-
mia ahalbidetzen da; esaterako, objektuak unitate konbentzionalekin edo
ez konbentzionalekin neurtzeko jardueren bidez. Norberaren motibazioa eta
kritikarako gaitasuna ere lantzen dira, lortutako ezagupenak balioesteko.




