
Matematika

Ikasgelarako
programazioak

LEHEN HEZKUNTZA

5



50  Proposamen didaktikoa

0 unitatea. Guztiok ikasten dugu besteengandik

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak 
 EI. Elkarlaneko ikaskuntzako taldeak antolatzea. a  Ea parte hartzen duen elkarlaneko ikaskuntzako taldea 

antolatzen.

 EI. Taldeko kideen artean zereginak banatzea. b  Ea badakien zein diren bere karguaren eta taldeko gainerako 
karguen zereginak.

 EI. Elkarlaneko hainbat egitura ikastea. c  Ea ezagutzen eta aplikatzen dituen elkarlaneko hainbat egitura.

 EI. Taldeko lana ebaluatzeko tresnak ezagutzea. d  Ea identifikatzen dituen taldeko lana ebaluatzeko tresnak.

M. Zenbaki erromatarrak irakurtzea eta idaztea. e  Ea irakurtzen eta idazten dituen zenbaki erromatarrak.

M. Zazpi zifrara arteko zenbakiak izendatzea eta 
identifikatzea.

f  Ea irakurtzen eta idazten dituen zazpi zifrara arteko zenbakiak.

M. Biderketak eta zatiketak egitea eta haien 
propietateak erabiltzea.

g  Ea bereizten eta aplikatzen dituen trukatze, elkartze eta 
banatze propietateak.

h  Ea egiten duen zatiketa bat eta ea egiaztatzen duen emaitza.

M. Zatikiak bereiztea, irakurtzea, idaztea eta 
adieraztea.

i  Ea irakurtzen, idazten eta adierazten dituen zatikiak.

M. Zenbaki dezimaldunak irakurtzea, idaztea, 
deskonposatzea eta ordenatzea.

j  Ea irakurtzen eta idazten dituen zenbaki dezimaldunak. 

k   Ea adierazten duen zenbaki dezimaldun baten parte osoa eta 
parte dezimala.

l  Ea ordenatzen dituen zenbaki dezimaldunak.

OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazleak Or. EI

Ea aplikatzen dituen zenbaki arrunten eragiketak inguruko problemak ebazteko. 8.-9. h

Ea erabiltzen dituen zenbaki dezimaldunak, eurotan emandako prezioei buruzko 
problemak ebazteko. 

10.-11. j

 Ea interpretatzen eta adierazten duen modu grafikoan emandako zatikiei buruzko 
informazioa.

10.-11. i

 Ea erabiltzen duen zenbaki-sistema erromatarra, data eta datu historikoak irakurtzeko 
eta idazteko.

8.-9. e

EDUKIAK

• Zenbaki erromatarrak.

• Zazpi zifrara arteko zenbakiak.

• Biderketaren propietateak.

• Zatiketaren funtsezko propietatea.

• Zatikien adierazpen grafikoa.

• Zenbaki dezimaldunen irakurketa eta idazketa.

• Zenbaki dezimaldunak ordenatzea.

• Dirua eta erosketak.
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Proposamen didaktikoa  51

ELKARLANEKO IKASKUNTZA

Unitate didaktikoa hasi baino lehen, ikasle bakoitzak proposatutako helburuak 
lortzeko zer egin behar duen zehatz dezan eta, unitatea amaitutakoan, egindako 
aurrerapena ebaluatzerik izan dezan, ikasleek, honako taula hau erabiliz, euren 
burua ebalua dezaten gomendatzen dugu.

Unitate honetako helburuak elkarlaneko ikaskuntzaren bidez lortzeko, honako 
egitura hauek erabiliko dira. Proposamen didaktiko honen hasierako orrietan 
kontsulta daiteke egitura horien azalpena.

Elkarlanerako
oinarrizko egiturak 

Orrialdeak

1-2-4 6 eta 10

Orri birakaria 9

Orri birakaria, binaka  11

Arkatzak erdira 7 eta 8

Autoebaluazio irizpideak 
Hasierakoa Amaierakoa Irakasleen 

amaierako 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea parte hartzen duen elkarlaneko ikaskuntzako taldea antolatzen.

b.1 Ea badakien zein diren bere karguaren zereginak.

b.2 Ea identifikatzen dituen taldeko gainerako karguen zereginak.

c.1 Ea ezagutzen eta aplikatzen dituen elkarlaneko hainbat egitura.

d.1 Ea identifikatzen dituen taldeko lana ebaluatzeko tresnak.

e.1 Ea irakurtzen eta idazten dituen zenbaki erromatarrak.

f.1 Ea irakurtzen eta idazten dituen zazpi zifrara arteko zenbakiak.

g.1 Ea bereizten eta aplikatzen dituen trukatze, elkartze eta banatze propietateak.

h.1 Ea egiten duen zatiketa bat eta ea egiaztatzen duen emaitza.

i.1 Ea irakurtzen, idazten eta adierazten dituen zatikiak.

j.1 Ea irakurtzen eta idazten dituen zenbaki dezimaldunak.

k.1 Ea adierazten duen zenbaki dezimaldun baten parte osoa eta parte dezimala.

l.1 Ea ordenatzen dituen zenbaki dezimaldunak.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluazio irizpideak ebaluazio irizpideen zehaztapena dira.

 1: Ez dakit   2: Apur bat dakit   3: Nahiko ondo dakit   4: Oso ondo dakit

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA
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60  Proposamen didaktikoa 

1. unitatea. Zenbakiak eta eragiketak

EDUKIAK

• Zazpi zifratik gorako zenbakiak.

• Batuketaren trukatze eta elkartze propietateak.

• Kenketaren funtsezko propietatea.

• Zenbakiak ordenatzea.

• Lau zifrako zenbakiak zenbakizko zuzenean adieraztea.

• Zenbakiak milakoetara biribiltzea.

• Datuak testu batetik aterata, problema bat ebaztea.

• Milako zehatzen eta lau edo bost zifrako zenbakien 
arteko buruzko batuketa.

• Milako zehatzen eta lau edo bost zifrako zenbakien 
arteko buruzko kenketa.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak 

Zazpi zifratik gorako zenbakiak identifikatzea eta aipatzea. a  Ea irakurtzen eta idazten dituen zazpi zifratik 
gorako zenbakiak.

Batuketaren trukatze eta elkartze propietateak ezagutzea eta 
erabiltzea.

b  Ea bereizten eta erabiltzen dituen batuketaren 
trukatze eta elkartze propietateak.

Kenketaren funtsezko propietatea ezagutzea eta erabiltzea. c  Ea egiaztatzen duen kenketaren emaitza, 
kenketaren funtsezko propietatea erabilita.

Bederatzi zifrara arteko zenbakiak, <, = eta > ikurrak erabiliz, 
ordenatzea. 

d  Ea ordenatzen dituen bederatzi zifrara arteko 
zenbakiak, <, = eta > ikurrak erabilita.

Zenbakiak zenbakizko zuzenean grafikoki adieraztea. e  Ea adierazten dituen zenbakiak grafikoki.

Lau zifrako zenbakiak milakoetara biribiltzea.  f  Ea biribiltzen dituen milakoetara lau zifrako 
zenbakiak.

Testu bateko datuak ateratzea, problema bat ebazteko. g  Ea ebazten duen problema bat, datuak testu 
batetik aterata.

Milako zehatzen eta lau edo bost zifrako zenbakien arteko batuketak 
eta kenketak egitea. 

h  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak, 
milako zehatzen eta lau edo bost zifrako zenbakien 
arteko batuketak eta kenketak egiteko.
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OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

EKAINAAPIRILA MAIATZA OTSAILA MARTXOA URTARRILA AZAROA ABENDUAIRAILA URRIA

OG AA Adierazleak Or. EI

 Ea behar bezala irakurtzen eta idazten dituen zazpi zifratik gorako zenbakiekin 
adierazten diren kopuruak eguneroko testuinguruetan.

14.-15. a

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

18.-19. d

 Ea ulertzen eta interpretatzen duen testu zientifiko bat. 26.

  Ea erabiltzen dituen barneratutako ezagupenak zazpi zifratik beherako zenbakiak 
irakurtzeko, konparatzeko eta biribiltzeko.

12.-13. a  d
f

 Ea lotzen dituen hamarmilioikoak eta ehunmilioikoak eta zortzi eta bederatzi zifrako 
zenbakiak kontzeptu horiek erabiltzen diren ohiko egoerekin.

14.-15. a

Ea aplikatzen dituen batuketaren propietateak eta kenketaren funtsezko propietatea, 
inguruko ohiko kalkuluak arintasunez ebazteko eta problemak ebazteko.

16.-17. b  c

Ea ordenatzen dituen bere inguruko zenbakizko kopuruak. 18.-19. d

Ea biribiltzen dituen milakoetara ohiko bizimoduko kopuruak. 20.-21. f

 Ea aplikatzen dituen zenbakiei eta eragiketei buruzko matematikako ezagupenak, 
eguneroko testuinguruetan problemak ebazteko.

22. g

Ea erabiltzen dituen hainbat jardueratan aldez aurretik ikasitako ezagupen 
matematikoak.

24.-25. a  - h

 Ea adierazten dituen zifrekin eta letrekin testu zientifiko batean agertzen 
diren kopuruak. 

26. a

 Ea konparatzen dituen magnitudeen neurriak, eguneroko problemak ebazteko. 18.-19. d

 Ea adierazten dituen inguruko kopuruak zenbakizko zuzenean eta ea interpretatzen 
duen formatu horretan eskainitako informazioa.

20.-21. e

Ea badakien nola erabili kalkulagailua; eta ea erabiltzen duen, buruz egindako 
kalkuluak egiaztatzeko.

23. h

 Ea aintzatesten eta azaltzen duen taldean lan egiteak duen garrantzia. 12.-13.

Ea garatzen dituen arrazonamendu logikorako estrategiak, matematikako erronkak 
ebazteko. 

23.

 Ea interpretatzen eta osatzen dituen unitatean landutako edukien laburpenak eta 
eskemak.

24.-25.

 Ea erabakitzen duen zein den propietate egokiena batuketak eta kenketak arinago 
eta errazago egiteko, problemak ebazten ari denean.

16.-17. b

 Ea bereizten dituen testu batean problema bat ebazteko beharrezkoak diren datuak. 22. g
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1. unitatea. Zenbakiak eta eragiketak

ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

Imajina ezazu misio batean parte hartu duen ingeniaria, biologoa edo geologoa zarela, 
eta deskribatu nola sentituko zinatekeen robota Marteko gainazala zapaltzera doan 
unean.

  

Ba al dakizu espazioa aipatzen duen abestiren bat? Azaldu abestiak zer dion 
gainerako ikaskideei.     

Entzun Mecanoren Laika abestia. Zer animalia zen Laika? Zure ustez, zergatik bidali 
zuten Laika espaziora eta ez pertsona bat?    

Egin Marteren eta Lurraren erreprodukzio bana, material birziklatuak erabiliz. 
Errespetatu proportzioak, distantziak eta koloreak.   

Hautatu Eguzki sistemako planeta bat, eta bilatu hari buruzko informazioa. Zerekin edo 
norekin konparatu nahi duzu? Zer ezaugarri dauka bakoitzak? Zer xehetasunek lotzen dute 
planeta metaforan konparaziorako erabili nahi duzunarekin? Zertan desberdintzen dira?

  

14. Egin memory (bikoteen jolasa) bat sistema hamartarrarekin: bikote bakoitzean, 
zenbakizko balioa duen fitxa bat eta laburdura dakarren fitxa bat egongo dira (U, H, E, 
M, HM, EM, M1, HM1, EM1). Jolastu zure lagunekin eta senitartekoekin bikoteak 
bilatzen.

 

15. Osatu honako taula hau.

Zenbakia 609 3.853 5.227

Hamarreko hurbilena

Ehuneko hurbilena

 

16. Egin bi koloretako plastilinazko 30 bola txiki, edo, nahiago baduzu, koloretako 
paperezkoak. Egin bi eragiketa bolekin, eragiketa bakoitzaren trukatze propietatea 
egiaztatzeko. Egin eragiketen argazki bat.

  

17. Aukeratu zure etxeko, lorategiko, parkeko edo eskolako bi landare (ez hartu), eta 
zenbatu bakoitzak zenbat hosto dituen. Zein da bien arteko hosto aldea?  

18.-19. Egin esaldi bat honako matematika ikur hauetako bakoitzarentzat: >, <, + eta – , 
zenbakirik agertu gabe.  

Hautatu zer matematikako ikur gustatuko litzaizukeen izatea; eta deskribatu ikur hori 
izanik, garatu nahiko zenituzkeen bi proiektu. Zergatik aukeratu dituzu proiektu 
horiek? Nola sentituko zinateke horiek egiten?

  

20.-21. Galdetu zein den zure senitartekoen jaiotze eguna, ordenatu kronograma batean 
(denbora lerro batean), eta erantzun.
 Zein da gazteena? Kalkulatu haren adina.    Zenbat urteko aldea dute bien artean? 
 Zein da zaharrena? Kalkulatu haren adina.   Zer lekutan zaude zu?

 

Ordenatu zure senitartekoak gazteenetik zaharrenera, eta idatzi haien kokapena eta 
zenbat urte dituzten. Kalkulatu batetik bestera zenbateko aldea dagoen, eta idatzi lerroan.  

22. Bilatu etxeko hozkailuan elikagaien bat. Noiz iraungitzen da? Zenbat egun falta dira 
iraungitze datara arte? Zenbat kaloria ditu? Deskonposatu kalorien kopurua, zifren 
unitate ordenaren arabera.

  

23.-25. Sortu lau koloretako sudoku bat.

Bilatu etxean zatikien bidez adieraz daitezkeen irudiak edo objektuak. 
Zer aurkitu duzu?     

26.-27. Bilatu interesgarria iruditzen zaizun artikulu zientifiko bat, eta aurkeztu gainerako 
ikaskideei. Zer iritzi duzu artikuluari buruz? Gustuko duzu ala ez? Zer pentsamendu 
eragin dizu? Agertzen al da zenbakizko kopururik? Idatzi. Agertzen al da izaki 
bizidunik? Aipatu.

   

 

62  Proposamen didaktikoa 
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Proposamen didaktikoa  63

ELKARLANEKO IKASKUNTZA

Honako taula hau erabilita, ikasleek nork bere autoebaluazioa egitea komeni da. 
Unitate didaktikoa hasi orduko, ikasle bakoitzak proposatutako helburuak lortzeko 
zer jakin behar duen jakin dezan eta, unitatea bukatzean, egin duen aurrerakuntza 
ebalua dezan.

Elkarlaneko ikaskuntzaren metodologiaren bitartez, unitate honetako helburuak 
lortzeko, honako egitura hauek erabiliko dira. Proposamen didaktiko honetako 
hasierako orrialdeetan, haien deskribapena kontsulta daiteke.

Elkarlanerako
oinarrizko egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 12, 14, 18, 
22 eta 26

1-2-4 14, 15, 24 
eta 25

Orri birakaria 16, 17 eta 23

Orri birakaria binaka 22

Hiru minutuko etenaldia 13, 16 eta 20

Arkatzak erdira 18, 19 eta 
27

Binakako lana 12, 20, 21 
eta 26

Elkarlanerako
egitura espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 12, 18, 19 
eta 25

Zenbaki berberak elkarrekin 14 eta 15

Lauko kontzeptuen mapa 24

Galderen katea 24

Autoebaluazio irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea irakurtzen dituen zazpi zifratik gorako zenbakiak.

a.2 Ea idazten dituen zazpi zifratik gorako zenbakiak.

b.1 Ea bereizten eta erabiltzen duen batuketaren trukatze propietatea.

b.2 Ea bereizten eta erabiltzen duen batuketaren elkartze propietatea.

c.1 Ea ezagutzen duen kenketaren funtsezko propietatea.

c.2 Ea egiaztatzen duen kenketaren emaitza, kenketaren funtsezko propietatea erabilita.

d.1 Ea ordenatzen dituen bederatzi zifrara arteko zenbakiak, <, = eta > ikurrak erabilita.

e.1 Ea adierazten dituen zenbakiak grafikoki.

f.1 Ea biribiltzen dituen milakoetara lau zifrako zenbakiak.

g.1 Ea ebazten duen problema bat, datuak testu batetik aterata.

h.1 Ea egiten dituen buruz milako zehatzen eta lau edo bost zifrako zenbakien arteko 
batuketak.

h.2 Ea egiten dituen buruz milako zehatzen eta lau edo bost zifrako zenbakien arteko 
kenketak.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluazio irizpideak ebaluazio irizpideen zehaztapena dira.

 1: Ez dakit    2: Apur bat dakit    3: Nahiko ondo dakit    4: Oso ondo dakit
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2. unitatea. Biderketa eta zatiketa

EDUKIAK

• Hiru zifrako zenbakien biderketa.

• Biderketaren trukatze eta elkartze propietateak.

• Zenbakiak 10ez, 100ez edo 1.000z biderkatzea.

•  Zatiketa hiru zifrako zatitzailearekin.

• Zatiketaren funtsezko propietatea.

• Zatiketaren gaien arteko erlazioa.

• Zeroz amaitzen diren zenbakiak 10ez, 100ez edo 
1.000z zatitzea.

• Banatze propietatea.

• Eragiketa konbinatuen hierarkia.

• Problemak urrats batzuei jarraituta ebaztea.

• Hiru zifrako zenbakiak hamarreko, ehuneko edo 
milako zehatzez buruz biderkatzea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Hiru zifrako zenbakiez biderkatzea. a  Ea egoki biderkatzen duen hiru zifrako zenbakiez.

Biderketaren trukatze eta elkartze propietateak bereiztea eta 
erabiltzea.

b  Ea bereizten eta erabiltzen dituen biderketaren trukatze 
eta elkartze propietateak.

Zenbakiak 10ez, 100ez eta 1.000z biderkatzea. c  Ea ondo biderkatzen duen 10ez, 100ez eta 1.000z.

Hiru zifrako zatitzailea duten zatiketak kalkulatzea. d  Ea kalkulatzen dituen zatidura eta hondarra hiru zifrako 
zatitzaileak dituzten zatiketetan.

Zatiketaren funtsezko propietatea ezagutzea eta aplikatzea. e  Ea egiaztatzen duen zatiketaren emaitza, zatiketaren 
funtsezko propietatea erabilita.

Zatiketa baten gaien arteko erlazioa bereiztea eta erabiltzea. f  Ea aplikatzen duen zatiketaren gaien arteko erlazioa, 
zatiketa zehatzak edo osoak kalkulatzeko.

Zenbakiak 10ez, 100ez edo 1.000z zatitzea. g  Ea ondo zatitzen duen 10ez, 100ez edo 1.000z.

Biderketaren banatze propietatea ezagutzea eta erabiltzea. h  Ea ezagutzen eta erabiltzen duen biderketaren banatze 
propietatea.

Eragiketa konbinatuak parentesiekin zein parentesirik gabe 
egitea. 

i  Ea ondo egiten dituen eragiketa konbinatuak parentesiekin 
zein parentesirik gabe.

Problema bat ebaztea, urrats batzuei jarraituta. j  Ea ebazten duen problema bat, urrats batzuei jarraituta.

Hiru zifrako zenbakiak hamarreko, ehuneko edo milako 
zehatzez biderkatzea.

k  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak, hiru 
zifrako zenbakiak hamarreko, ehuneko edo milako 
zehatzez biderkatzeko.
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 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA  OTSAILA  MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINAIRAILA

OG AA Adierazleak Or. EI

 Ea deskribatzen duen ahoz zatiketaren gaien arteko erlazioa aplikatzeko erabiltzen 
den prozesua, inguru hurbileko problemak ebazteko.

34. f  g

Ea erabiltzen dituen aurreko ikasturteetako ezagutzak, bi zifrako zenbakiez 
biderkatzeko eta zatitzeko.

28.-29.

 Ea aplikatzen dituen biderketaren propietateak, inguruko problemak azkar ebazteko. 30.-31. b  c

Ea kalkulatzen dituen hiru zifrako zatitzailea duten zatiketak ohiko testuinguruetan. 32.-33. d

 Ea aplikatzen duen zatiketa baten gaien arteko erlazioa, eguneroko problemak 
ebazteko kalkuluak arintzeko.

34. f  g

Ea erabiltzen duen biderketaren banatze propietatea, inguruko problemak ahalik eta 
azkarren eta modurik eraginkorrenean ebazteko.

35. h

 Ea ebazten dituen eguneroko bizimoduko problemak, eragiketa konbinatuak erabilita. 36.-37. i

Ea erabiltzen dituen zenbakiei eta eragiketei buruzko matematikako ezagupenak, 
eguneroko testuinguruetan problemak urrats batzuei jarraituta ebazteko.

38. j

Ea erabiltzen dituen ikasitako matematikako ezagupenak, jarduerak eta problemak ebazteko. 40.-41.

  Ea erabiltzen dituen publizitate karteletan agertzen diren prezioak, aurrekontuak egiteko. 42.

  Ea erabiltzen duen marrazki eskematikoan erakutsitako informazioa, zenbakizko 
erlazioak ondorioztatzeko.

35. h

 Ea interpretatzen duen grafiko batean aurkeztutako informazioa, sudokuak eta 
bestelako logika jolasak ebazteko.

39.

 Ea osatzen duen unitateko edukien laburpena ordenan, txukun eta gustu estetikoarekin. 40.-41.

 Ea garatzen dituen espazioa antolatzeko teknikak, biderkadura partzialak egoki 
kokatzeko, hiru zifrako zenbaki batez biderkatzean.

30.-31. a

 Ea erabiltzen duen zatiketaren funtsezko propietatea, zatiketa ondo eginda dagoela 
egiaztatzeko eta, hala ez bada, akatsak zuzentzeko.

32.-33. e

  Ea garatzen dituen antolakuntzarako teknikak, ohiko problemak ebazteko urrats 
batzuei jarraitu behar dienean.

38. j

 Ea erabakitzen duen zer ordenari jarraitu, parentesidun edo parentesirik gabeko 
eragiketa konbinatuak kalkulatzeko. 

36.-37. i

 Ea erakusten duen bere buruaren gaitasunean konfiantza duela, buruzko kalkuluak 
azkar eta seguru egiteko.

39. k

 Ea garatzen dituen teknika pertsonalak, txango bat modu autonomoan antolatzeko. 42.

 Ea identifikatzen duen askatasun zentzazioa, oroitzapenak gogora ekartzean; eta
ea ulertzen duen aske izateko nahia. 

28.-29.
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

28.-29. Bilatu irakurgaian aipatzen diren animaliei buruzko informazioa, eta egin fitxa bat 
haien ezaugarri garrantzitsuenak aipatuta. Fitxak ilustratzeko, marraztu animalia 
bakoitzaren profila.

  

Zer paisaiatan gertatzen da irakurgaiko ametsa? Bilatu hari buruzko informazioa, eta 
kokatu mapamundi batean Lurreko zein tokitan dagoen paisaia hori.   

Afrikako kultura dantzetan eta abestietan oparoa da. Taldeka, bilatu Interneten 
Afrikako abestiei eta dantzei buruzko bideoak. Aukeratu abesti edo dantza bat, ikasi, 
eta antzeztu ikaskideen aurrean.

  

30.-31. Idatzi zure koadernoan bizitza errealeko adibideak, ekintzak ordena desberdinean egin 
arren azken ekintzaren emaitza aldatzen ez den egoerak kontuan hartuta, eta ordena 
desberdinean egiteak azken ekintzaren emaitza aldatzen duen egoerak kontuan 
hartuta. Komentatu ikasgelan.

  

Saia zaitez 2, 3, 5 eta 7 zifrak elkarrez biderkatzeko modua aurkitzen (errepika ditzakezu 
edo denak erabili ez). Elkartze propietatea erabili behar duzu eta honako emaitza hauek 
lortu behar dituzu: 30, 42 eta 105.

 

32.-33. Lauko taldetan, erreparatu, oinarri anitzeko blokeak erabiliz, zatiketak nola egin 
erakusten duen honako bideo honi: http://www.youtube.com/watch?v=lEbjhOvFw4E
Egin plastilinarekin hondarra zero duten hiru zatiketa eta hondarra zero ez den beste 
zenbaki bat duten zatiketak egiteko beharrezkoak diren kuboak, barrak, xaflak eta 
blokeak. Azkenik, egiaztatu erantzunak, zatiketaren funtsezko propietatea aplikatuta.

   

34. Ikertu zer den matrioshka bat, eta marraztu sei elementu dituen bat. Idatzi haietako 
bakoitzean zatidura beti 7 izango duen zatiketa bana. Nolakoak dira hondarrak?   

35. Banatze propietatea aplikatuko dugu gelako materialekin. Arbelean egindako taula 
batean, idatzi gelako estutxeetan komunean dituzuen materialen kopurua (arkatzak, 
bolalumak, errotuladoreak, borragomak, zorrozkailuak, etab.), eta, banatze 
propietatea erabilita, kalkulatu denon artean gelan duzuen materialen kopuru osoa.

  

36.-37. Jokatu ikastetxeko jolastokian saskibaloi partida bat, eta idatzi zenbat jaurtiketa libre, 
zenbat saskiratze eta hiru puntuko zenbat saskiratze egin dituen talde bakoitzeko 
jokalarietako bakoitzak. Ondoren, kalkulatu partidaren azken emaitza, parentesidun 
eragiketa konbinatuak eginez.

  

38. Asmatu hiru problemaren enuntziatua, halako eraz non trukatze, elkartze eta banatze 
propietateak erabili behar dituzun haiek ebazteko (problemetako bakoitzean 
propietate bat); eta ebatzi problema horiek, urrats batzuei jarraituta.

 

39. «Begizatitzailea»: launaka, talde bakoitzak plastilina zati bat hartuko duzue eta haren 
masa neurtu; esaterako, 84 g. Ondoren, irakasleak zatitzaile zehatza zein den esango du; 
esaterako, 3. Eta orduantxe hasiko da lehia: talde bakoitzak zati berdinetan zatitu behar 
du plastilina zatia, zatitzailearen arabera, kasu honetan, hiru zati berdinetan. Zatiak 
zatidurara, hots, kasu honetan, 28 g, gehien hurbiltzen dituen taldeak irabaziko du.

  

40. Egin kontzeptuen mapa bat biderketaren eta zatiketaren propietateekin.
 

41. Gogoratzen al duzu nola idazten diren zenbaki erromatarren zifra guztiak? Zerrendatu 
zure koadernoan zenbaki erromatar bat idazteko gogoan dituzun arau guztiak, eta 
ikertu zer egin behar den lau mila edo lau milatik gorako zenbaki bat idazteko. Eman 
adibide bat.

 

42. Irakurri liburuko 42. orrialdeko problema. Imajina ezazu udaletxeko plazatik txangoa 
egingo den lekuraino 50 km-ko distantzia dagoela. Asmatu zein den autobus baten 
batez besteko erregai kontsumoa eta erregai litroak gaur egun duen prezioa. Datu 
horiek kontuan hartuta, kalkulatu garraioaren kostua.

43. Aplikatu zatiketaren funtsezko propietatea 20, 66 eta 75 zatikizunak lortzeko, 3, 6, 6, 
8, 9 eta 11 zatitzaileak eta zatidurak eta 0, 2 eta 3 hondarrak abiapuntutzat hartuta.
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ELKARLANEKO IKASKUNTZA

OHARRA: Autoebaluazio irizpideak ebaluazio irizpideen zehaztapena dira.

 1: Ez dakit    2: Apur bat dakit    3: Nahiko ondo dakit    4: Oso ondo dakit

Autoebaluazio irizpideak 
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea egoki biderkatzen duen hiru zifrako zenbakiez.

b.1 Ea erabiltzen duen biderketaren trukatze propietatea.

b.2 Ea erabiltzen duen biderketaren elkartze propietatea.

c.1 Ea ondo biderkatzen duen 10ez, 100ez eta 1.000z.

d.1 Ea egoki zatitzen duen hiru zifrako zenbaki batez.

e.1 Ea egiaztatzen duen zatiketaren emaitza, zatiketaren funtsezko propietatea erabilita.

f.1 Ea aplikatzen duen zatiketaren gaien arteko erlazioa, zatiketa zehatzak kalkulatzeko.

f.2 Ea aplikatzen duen zatiketaren gaien arteko erlazioa, zatiketa osoak kalkulatzeko.

g.1 Ea ondo zatitzen duen 10ez, 100ez edo 1.000z.

h.1 Ea erabiltzen duen biderketaren banatze propietatea.

i.1 Ea ondo egiten dituen eragiketa konbinatuak parentesirik gabe.

i.2 Ea ondo egiten dituen eragiketa konbinatuak parentesiekin.

j.1 Ea ebazten duen problema bat, urrats batzuei jarraituta.

k.1 Ea biderkatzen dituen buruz hiru zifrako zenbakiak hamarreko, ehuneko edo milako 
zehatzez.  

GUZTIRA

Honako taula hau erabilita, ikasleek nork bere autoebaluazioa egitea komeni da. 
Unitate didaktikoa hasi orduko, ikasle bakoitzak proposatutako helburuak lortzeko 
zer jakin behar duen jakin dezan eta, unitatea bukatzean, egin duen aurrerakuntza 
ebalua dezan.

Elkarlanerako
egitura espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 34, 35 eta 41

Zenbaki berdinak 
elkarrekin 

30, 31, 36 eta 37

Bat guztiongatik 32, 33 eta 43

Lauko kontzeptuen mapa 40

Zalantzen zakua 40

Hobe elkarrekin 28

Elkarlanerako 
oinarrizko egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 28 eta 42

1-2-4 32, 33, 39 eta 43

Orri birakaria 36 eta 37

Orri birakaria, binaka 38

Hiru minutuko etena 29, 30, 31, 32, 34, 
35, 36, 37 eta 38

Arkatzak erdira 30, 31 eta 41

Binakako  34, 35, 40 eta 42

Elkarlaneko ikaskuntzaren metodologiaren bitartez, unitate honetako helburuak 
lortzeko, honako egitura hauek erabiliko dira. Proposamen didaktiko honetako 
hasierako orrialdeetan, haien deskribapena kontsulta daiteke.

082_103_U2_102886_LP.indd   85 10/07/13   08:49



104  Proposamen didaktikoa 

3. unitatea. Zatikiak

EDUKIAK

• Zatikia eta haren adierazpen grafikoa.

• Izendatzaile bera duten zatikien arteko batuketak.

• Izendatzaile bera duten zatikien arteko kenketak.

• Zatiki baliokideak.

• Zatiki laburtezinak.

• Zatikien eta unitatearen arteko konparazioa.

• Izendatzaile bera duten zatikien arteko konparazioa.

• Zenbakitzaile bera duten zatikien arteko konparazioa.

• Zenbaki baten zatikia.

• Eskema edo marrazki baten bitartez, 
problemak ebaztea.

• Zeroz amaitutako hiru edo lau zifrako zenbakiak 
hamarreko edo ehuneko zenbaki oso batez 
zatitzea buruz.

• Zeroz amaitutako lau edo bost zifrako zenbakiak 
milako zenbaki oso batez zatitzea buruz.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zatiki baten esanahia eta haren adierazpen grafikoa interpretatzea. a  Ea irakurtzen, idazten eta adierazten dituen zatikiak.

Izendatzaile bera duten zatikien arteko batuketak eta kenketak 
egitea.  

b  Ea egiten dituen izendatzaile bera duten zatikien 
arteko batuketak.

c  Ea egiten dituen izendatzaile bera duten zatikien 
arteko kenketak.

Zatiki baliokideak bereiztea eta lortzea. d  Ea bereizten dituen emandako zatiki baten 
baliokideak diren beste zatiki batzuk.

e  Ea lortzen dituen emandako zatiki baten baliokideak 
diren beste batzuk, sinplifikazio edo anplifikazio bidez.

f  Ea lortzen duen emandako zatiki baten baliokidea 
den beste zatiki laburtezin bat.

Zatikiak unitatearekin konparatzea. g  Ea adierazten duen zatiki bat unitatea baino 
txikiagoa, handiagoa edo haren berdina den.

Izendatzaile edo zenbakitzaile bera duten zatikiak konparatzea. h  Ea konparatzen dituen izendatzaile bereko zatikiak.

i  Ea konparatzen dituen zenbakitzaile bereko zatikiak.

Zenbaki baten zatikia kalkulatzea. j  Ea kalkulatzen duen zenbaki baten zatikia.

Problema bat ebazteko, eskema bat edo marrazki bat egitea. k  Ea ebazten duen problema bat, eskema bat edo 
marrazki bat erabilita.

Hiru, lau edo bost zifrako zenbakiak hamarreko, ehuneko edo milako 
zehatzez zatitzea.

l  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak, 
hiru, lau edo bost zifrako zenbakiak hamarreko, 
ehuneko edo milako zehatzez zatitzeko.
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 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

EKAINAMAIATZAAPIRILA MARTXOA OTSAILA  URTARRILAABENDUA  AZAROA URRIAIRAILA

OG AA Adierazleak Or. EI

   Ea egoki erabiltzen dituen <, = eta > ikurrak, zatikiak konparatzeko inguruko 
egoeretan.

50.-51. g  - i

 Ea aplikatzen dituen aurreko ikasturteetan zatikiei buruz lortutako ezagupenak, 
irakurgai literario bat interpretatzeko.

44.-45. a

 Ea kalkulatzen dituen izendatzaile bera duten zatikien arteko batuketak eta 
kenketak, eguneroko bizimoduko problemak ebazteko.

46.-47. b  c

Ea lortzen dituen emandako baten baliokideak diren zatikiak hurbileko egoeratan, 
inguru hurbileko problemak ebazteko.

48.-49. e  f

Ea konparatzen dituen zatiki baten gaiak, unitatearen berdinak, txikiagoak edo 
handiagoak diren sailkatzeko.

50.-51. g

Ea kalkulatzen duen kopuru baten zatikia, eguneroko bizimoduko problemak ebazteko. 52.-53. j

 Ea egiten eta interpretatzen dituen marrazkiak, eskemak eta grafikoak, 
ohiko bizimoduko problemak ebazteko.

54. k

Ea erabiltzen dituen lortutako matematikako ezagupenak, ariketak eta problemak 
ebazteko.

56.-57.

 Ea aplikatzen dituen zatikiei buruz lortutako ezagupenak, eguneroko bizimoduko 
problemak ebazteko.

58. a  - j

 Ea kalkulatzen duen magnitude neurri baten zatikia inguruko egoeretan. 52.-53. j

 Ea interpretatzen duen grafikoki emandako informazioa. 46.-47. a

Ea erabiltzen duen kalkulagailua, buruz egindako kalkuluen emaitzak egiaztatzeko. 55. l

 Ea interpretatzen duen modu grafikoan aurkeztutako informazioa, inguru hurbileko 
problemak ebazteko.

58. a

Ea egiten dituen marrazkiak, eskemak eta grafikoak argi, txukun eta gustu 
estetikoarekin. 

54. k

 Ea garatzen dituen arretarako eta arrazoibide logikorako estrategiak, problema 
baten erantzuna ulertzeko eta beste problema batzuk ebazteko.

55.

 Ea erabakitzen duen bi zatiki baliokideak direla, zenbakizko metodoetan eta metodo 
grafikoetan oinarrituta.

48.-49. d

 Ea erakusten duen norberaren gaitasunetan konfiantza duela, orain arte lortutako 
matematikako ezagupenak arrakastaz erabiltzeko.

56.-57.

  Ea onartzen duen umiltasuna bertutea dela, harrokeria ez bezala. 44.-45.
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

44.-45. Irakurgaian, animalien antzeko forma duten loreak aipatzen dira, hala nola otso edo 
txori formakoak. Pentsatu bosna landaretan eta animaliarengan, eta imajinatu zer 
emaitza emango luketen elkarrekin gurutzatuta. Marraztu emaitza koadernoan.

  

Aukeratutako landarearen lorea gauez agertzen da, baina irakurgaian ez dute 
zehazten zein den. Aurkitu beren loreak gauez irekitzen diren landareei buruzko 
informazioa Interneten, eta egin fitxa bat haien ezaugarri nagusiekin.

 

Imajinatu gaueko zer animaliak lagun diezaieketen landareei polena zabaltzen eta nola 
egin dezaketen.

46.-47. Nor da nor? jolasean jardungo gara. Idatzi gelako ikaskide guztien izenak, eta sartu 
poltsa ilun batean, ez ikusteko moduan. Binaka eta txandaka, batek izen bat aterako 
du (ezin daiteke biotako inorena izan), eta besteak asmatu egin behar du, ahalik eta 
galdera gutxien eginda. Gainerako ikasleek gela osoa adieraziko dute, honela: ikasleak 
galdera bat egiten duen bakoitzean (esaterako, «neska al da?»), proposamen horrekin 
bat ez datozen ikasleak baztertu egingo dira, eta arbelean jasoko da adierazitako 

zatikia (esaterako, 
25
25

 – 
12
25

 = 
13
25

).

  

48.-49. Behin jakinda zatiki baliokideak zer diren, dilema bat proposatzen dizugu: 2 L-ko botila 
bat lau lagunen artean banatu behar duzue, baina edalontzi bakoitzak edukiera, 
forma, tamaina, diametro, eta abar jakin bat du. Lauko taldetan aurkitu irtenbideak, 
botila batekin eta lau edalontzirekin lagunduta.

  

50.-51. Zenbatu estutxean dituzun material guztiak, kalkulatu mota bakoitzeko zenbat dituzun 
eta adierazi zatiki bidez (arkatzak, boligrafoak, errotuladoreak, borragomak, 
zorrozkailuak, etab.). Konparatu zatikiak, eta ordenatu materialak zatiki txikiena 
duenetik zatiki handiena duenera.

 

Ikasle bakoitzak bi papertxo moztuko ditu, eta horietan zerrendan duen zenbakia 
idatziko du. Poltsa batean, talde osoaren papertxoak sartuko dira, eta nahasi egingo 
dira. Ikasle bakoitzak bi papertxo aterako ditu begiratu gabe. Ateratzen duen 
lehenengoa koadernoan itsatsiko du, eta marra horizontal bat egingo du. Ondoren, 
haren azpian bigarren papertxoa itsatsiko du. Gero, lortutako zatikia unitatea baino 
txikiagoa, handiagoa edo haren berdina den jasoko du.

 

52.-53. Janaria erostean, batzuetan honako esapide hauek entzungo dituzu «emazkidazu 
laurdena eta erdia», «ipini laurdena», «ene, kendu erdia», etab. Zer esan nahi dute? 
Idatzi zatiki bidez honako adierazpide horiek.

 

54. Gaur, sekretu bat kontatu diezu zure bi lagun onenei. Baina horietako bakoitzak beste 
bi laguni kontatu die, eta haiek, halaber, beste biri bakoitzak. Azkenean, zenbat 
lagunek dakite zure sekretua? Hausnartu nola sentitzen zaren eta zer esango 
zeniekeen zure lagunei.

  

55. Asmatu 4×4-ko sudoku bat, lau zatiki baliatuta.

56. Marratu, eta izendatu ezagutzen dituzun musikako irudi guztiak. Biribilak 1 unitate 
irauten duela esaten badugu, zer zatikik adierazten du gainerako irudien iraupena?  

57. Egin eskema bat, batuketaren eta biderketaren propietateak azaltzeko. Konparatu zer 
izen duten komunean, eta azaldu arrazoia.  

58. Marraztu zure ikastetxeko eraikinen eta instalazioen banaketaren planoa, eta idatzi zer 
zatiki hartzen duen bakoitzak.  

59. Ikastetxeko hileko menuarekin, idatzi jaki bakoitza zenbat aldiz hartzen duzuen 
adierazteko esaldiak zatiki bidez.  
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ELKARLANEKO IKASKUNTZA

Honako taula hau erabilita, ikasleek nork bere autoebaluazioa egitea komeni da. 
Unitate didaktikoa hasi orduko, ikasle bakoitzak proposatutako helburuak lortzeko 
zer jakin behar duen jakin dezan eta, unitatea bukatzean, egin duen aurrerakuntza 
ebalua dezan.

Elkarlaneko ikaskuntzaren metodologiaren bitartez, unitate honetako helburuak 
lortzeko, honako egitura hauek erabiliko dira. Proposamen didaktiko honetako 
hasierako orrialdeetan, haien deskribapena kontsultatu daiteke.

Elkarlanerako
oinarrizko egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 44, 48, 49 
eta 54

1-2-4 48, 49 eta 57

Orri birakaria 55 eta 56

Orri birakaria, binaka 54

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

Arkatzak erdira 46, 47, 52, 
53 eta 59

Binaka 50, 51 eta 
58

Elkarlanerako
egitura espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 50, 51 eta 57

Zenbaki berdinak elkarrekin 48, 49 eta 
59

Bat guztiongatik 46, 47, 52 
eta 53

Lauko kontzeptuen mapa 56

Hobe elkarrekin 44

Autoebaluazio irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea irakurtzen, idazten eta adierazten dituen zatikiak.

b.1 Ea egiten dituen izendatzaile bera duten zatikien arteko batuketak.

c.1 Ea egiten dituen izendatzaile bera duten zatikien arteko kenketak.

d.1 Ea bereizten dituen zatiki baliokideak.

e.1 Ea lortzen dituen zatiki baliokideak, sinplifikazio bidez.

e.2 Ea lortzen dituen zatiki baliokideak, anplifikazio bidez.

f.1 Ea lortzen duen emandako zatiki baten baliokidea den beste zatiki laburtezin bat.

g.1 Ea adierazten duen zatiki bat unitatea baino txikiagoa, handiagoa edo haren berdina den.

h.1 Ea konparatzen dituen izendatzaile bereko zatikiak.

i.1 Ea konparatzen dituen zenbakitzaile bereko zatikiak.

j.1 Ea kalkulatzen duen zenbaki baten zatikia.

k.1 Ea ebazten duen problema bat, eskema bat edo marrazki bat erabilita.

l.1 Ea zatitzen dituen buruz hiru, lau edo bost zifrako zenbakiak hamarreko, 
ehuneko edo milako zehatzez.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluazio irizpideak ebaluazio irizpideen zehaztapena dira.

 1: Ez dakit   2: Apur bat dakit   3: Nahiko ondo dakit   4: Oso ondo dakit
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4. unitatea. Zenbaki dezimaldunak

EDUKIAK

• Hamarrena, ehunena eta milarena.

• Zenbaki dezimaldun baten zifren balio posizionala.

• Zenbaki dezimaldunen irakurketa eta idazketa.

• Zatiki dezimalak.

• Zenbaki dezimaldunak ordenatzea.

• Zenbaki dezimaldunak zenbakizko zuzenean 
adieraztea.

• Zenbaki dezimaldunak unitateetara eta 
 hamarrenetara biribiltzea.

• Problema baten erantzunaren estimazioa egitea.

• Zenbaki baten zatikia buruz kalkulatzea, 
zenbakitzailea 1 denean.

• Zenbaki baten zatikia buruz kalkulatzea, 
zenbakitzailea 1 baino handiagoa denean.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak  Ebaluazio irizpideak

Hamarrena, ehunena eta milarena identifikatzea. a  Ea bereizten dituen unitatea baino txikiagoak diren 
unitateen ordenak, haien izenak eta adierazpideak.

Zenbaki dezimaldunak zatiki moduan adieraztea.

Zenbaki dezimaldunak irakurtzea eta idaztea. b  Ea irakurtzen eta idazten dituen zenbaki 
dezimaldunak milareneraino. 

c  Ea irakurtzen eta idazten dituen zenbaki 
dezimaldunekin emandako neurriak.

d  Ea adierazten dituen zenbaki dezimaldunak zatiki 
moduan, eta alderantziz.

Zenbaki dezimaldunak ordenatzea, <, = edo > ikurrak erabilita. e  Ea ondo ordenatzen dituen zenbaki dezimaldunak.

Zenbaki dezimaldunak zenbakizko zuzenean adieraztea. f  Ea adierazten dituen zenbaki dezimaldunak 
zenbakizko zuzenean ehuneneraino.

Zenbaki dezimaldunak unitateetara eta hamarrenetara biribiltzea. g  Ea biribiltzen dituen zenbaki dezimaldunak 
unitateetara eta hamarrenetara.

Problema baten erantzunaren estimazioa egitea. h  Ea ebazten duen problema bat, erantzunaren 
estimazioa eginda.

Zenbaki baten zatikia buruz kalkulatzea. i  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak, zenbakitzailea 1 duen zenbaki baten 
zatikia kalkulatzeko. 

j  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak, zenbakitzailea 1 baino handiagoa duen 
zenbaki baten zatikia kalkulatzeko.
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 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

AZAROA  ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINAIRAILA URRIA

OG AA Adierazleak Or. EI

Ea sartzen duen zenbaki dezimaldunekin loturiko matematikako lengoaia ohiko 
adierazpidean eta ea zehatz erabiltzen duen.

64.-65. b  c

Ea zuzen erabiltzen dituen <, = eta > ikurrak, ohiko egoeretan zenbakiak 
konparatzeko eta ordenatzeko.

66.-67. e

 Ea erabiltzen dituen aurreko urteetan ikasitako ezagupenak, eguneroko bizimoduko 
objektuen prezioa adierazteko.

60.-61.

 Ea lotzen dituen hamarren, ehunen eta milaren kontzeptuak kontzeptu horiek 
erabiltzen diren eguneroko egoerekin.

62.-63. a

 Ea erabiltzen dituen ohiko ingurunean ageri diren zenbaki dezimaldunak, 
informazioa interpretatzeko eta ekoizteko.

64.-65. b  c

 Ea konparatzen eta ordenatzen dituen zenbaki dezimaldunak, eguneroko 
bizimoduko gatazkak konpontzeko.

66.-67. e

Ea biribiltzen dituen eguneroko bizimoduko kantitateak, gutxi gorabeherako 
kalkuluak egiteko.

68.-69. g

Ea erabiltzen dituen zenbakien biribilketari eta eragiketei buruzko ezagupen 
matematikoak, ohiko testuinguruetan problemen erantzuna estimatzeko.

70. g  h

Ea erabiltzen dituen lortutako matematikako ezagupenak, hurbileko ariketak eta 
problemak ebazteko.

72.-73.

 Ea interpretatzen eta erabiltzen dituen taula eran aurkeztutako zenbakizko datu 
errealak.

74.

 Ea ebazten dituen magnitudeen neurriari buruzko problemak. 70.

 Ea interpretatzen duen modu grafikoan aurkeztutako informazioa. 62.-63.

Ea erabiltzen duen kalkulagailua, buruz egindako kalkuluen emaitzak egiaztatzeko. 71. i  j

 Ea erakusten duen ingurumena errespetatzeko eta zaintzeko konpromisoa. 60.-61.

Ea marrazten dituen zenbakizko zuzenak ordenan, argi eta txukun. 68.-69. f

 Ea erabiltzen dituen laburtzeko hainbat teknika, matematikako edukiak dituzten 
testuak laburtzeko.

72.-73.

 Ea erakusten duen bere buruaren gaitasunean konfiantza duela, buruzko kalkuluak 
azkar eta seguru egiteko.

71. i  j

Ea erabakitzen duen bere eguneroko bizimoduko alderdiei buruz, inguratzen duen 
ingurua hobetzeko, eta ea egiten dituen hori martxan jartzeko planak.

74.
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4. unitatea. Zenbaki dezimaldunak

128  Proposamen didaktikoa

Or.  Zereginak AA

60.-61. Indiako Jorhat herriari buruzko informazioa bilatu, eta mapamundi batean non 
dagoen kokatu.

Egungo abesti indiar baten bideo musikal bat aurkitu Interneten. Pop-rock musikako 
bideoekin dituzten aldeei erreparatu. Indiako dantzak imitatu.  

Inurri gorriei buruzko informazioa bilatu, eta haien oinarrizko ezaugarriekin 
fitxa bat egin.  

Simon Stevin «zenbaki dezimaldunen aitatzat» jo dute matematikari batzuek. Hari 
buruz ikertu, eta biografia labur bat idatzi; ondoren, adierazpide hori egia ala gezurra 
den azaldu.

62.-63. Segundoa baino txikiagoak diren denbora unitateei buruzko informazioa aurkitu, 
eta idatzi neurri horiek dezimal bidez. Unitate horiek erabiltzen direneko 
adierazpideak idatzi.

 

64.-65. Zatikiak erabilita, honako denbora unitate hauek segundotan adierazi: 90 hamarren, 
576 ehunen eta 59.456 milaren.

66.-67. Jolastokian, luzera jauziko proba bat egin. Ikasle bakoitzak egindako jauziak neurtu, 
neurriak metrotan adierazita eta hiru zifra dezimal emanda. Neurriak handienetik 
txikienera ordenatu, jauzien ranking-a egiteko.

 

68.-69. Zinta metriko bat erabilita, ikasgelako kideen altuera neurtu, eta neurri horiek 
zenbakizko zuzenean adierazi, bakoitzaren izena ipinita. Ondoren, neurriok 
dezimetrotara biribildu.

 

  

70. Sarritan, ez gara konturatzen zer balio duten dauzkagun objektuek. Arroparen eta 
motxilan dituzun gauzen zerrenda egin eta, gutxi gorabehera, ikastetxean dituzun 
gauza guztien balioa zein den kalkulatu.

 

71. Arrazoitu zergatik den ordu laurden 15 minutu, ordu erdi 30 minutu eta hiru ordu 
laurden 45 minutu.

72. Unitatearen, hamarrenaren, ehunenaren eta milarenaren artean dagoen erlazioari 
buruzko marrazkia egin paper milimetratuan.  

73. Zifraz eta letraz idatzi zure hurbileko pertsonen telefono zenbakiak, bai etxekoak, bai 
sakelako telefonoarenak.  

74. Barra grafiko bat zer den gogoratu, eta autonomia erkidegoek birziklatzen duten 
paperaren eta kartoiaren datuak adierazteko erabili, unitateetara biribilduta.  

75. Zenbaki dezimaldunak erabili, euroaren txanponek eurotan duten balioa zein 
den idazteko.
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ELKARLANEKO IKASKUNTZA

Honako taula hau erabilita, ikasleek nork bere autoebaluazioa egitea komeni da. 
Unitate didaktikoa hasi orduko, ikasle bakoitzak proposatutako helburuak lortzeko 
zer jakin behar duen jakin dezan eta, unitatea bukatzean, egin duen aurrerakuntza 
ebalua dezan.

Elkarlaneko ikaskuntzaren metodologiaren bitartez, unitate honetako helburuak 
lortzeko, honako egitura hauek erabiliko dira. Proposamen didaktiko honetako 
hasierako orrialdeetan, haien deskribapena kontsulta daiteke.

Elkarlanerako
oinarrizko egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 60, 61 eta 
66

1-2-4 66, 67, 74 
eta 75

Orri birakaria 62, 63, 68 
eta 69

Hiru minutuko etena 64, 68, 69, 
70 eta 74

Arkatzak erdira 64, 65, 72 
eta 73

Binaka 60, 70 eta 
71

Elkarlanerako
egitura espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 66, 67 eta 
75

Zenbaki berdinak elkarrekin 64 eta 65

Bat guztiongatik 62, 63 eta 
73

Lauko kontzeptuen mapa 72

Galderen katea 72

OHARRA: Autoebaluazio irizpideak ebaluazio irizpideen zehaztapena dira.

 1: Ez dakit   2: Apur bat dakit   3: Nahiko ondo dakit   4: Oso ondo dakit

Autoebaluazio irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea ezagutzen dituen unitatea baino txikiagoak diren unitateen izenak eta 
adierazpideak.

b.1 Ea irakurtzen eta idazten dituen zenbaki dezimaldunak milareneraino.

c.1 Ea irakurtzen eta idazten dituen zenbaki dezimaldunekin emandako neurriak.

d.1 Ea adierazten dituen zenbaki dezimaldunak, zatiki bidez.

d.2 Ea adierazten dituen zatikiak, zenbaki dezimaldun bidez.

e.1 Ea ondo ordenatzen dituen zenbaki dezimaldunak.

f.1 Ea adierazten dituen zenbaki dezimaldunak zenbakizko zuzenean ehuneneraino.

g.1 Ea biribiltzen dituen zenbaki dezimaldunak unitateetara.

g.2 Ea biribiltzen dituen zenbaki dezimaldunak hamarrenetara.

h.1 Ea estimatzen duen problema baten erantzuna.

i.1 Ea kalkulatzen duen buruz zenbaki baten zatikia, zenbakitzailea 1 denean.

j.1 Ea kalkulatzen duen buruz zenbaki baten zatikia, zenbakitzailea 1 baino handiagoa denean.

GUZTIRA

Elkarlaneko teknikak Orrialdeak

TGT 77
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152  Proposamen didaktikoa

• Zenbaki dezimaldunen batuketa.

• Zenbaki dezimaldunen kenketa.

• Zenbaki dezimaldun baten eta zenbaki arrunt baten 
arteko biderketa.

• Zenbaki dezimaldun bat biderkatzea 10ez, 100ez 
eta 1.000z.

• Bi zenbaki dezimaldunen biderketa.

• Zenbaki dezimaldun baten eta zenbaki arrunt baten 
arteko zatiketa.

• Zenbaki dezimaldun bat 10ez, 100ez eta 1.000z zatitzea.

• Bi zenbaki naturalen zatiketa, zatidura zenbaki 
dezimala dela.

• Kalkulagailua erabiltzea, zenbaki dezimaldunekin 
eragiketak egiteko.

• Problema baten enuntziatua abiapuntutzat hartuta, 
galderak asmatzea eta problema ebaztea.

• Bi zifrako zenbakiak 0,5ez buruz biderkatzea.

• Bi zifrako zenbakiak 0,1ez buruz biderkatzea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zenbaki dezimaldunen arteko batuketak eta kenketak egitea. a  Ea egiten dituen zenbaki dezimaldunen arteko batuketak eta 
kenketak.

Zenbaki dezimaldunak biderkatzea. b  Ea biderkatzen duen zenbaki dezimaldun bat zenbaki arrunt batez.

c  Ea biderkatzen dituen bi zenbaki dezimaldun.

d  Ea bereizten eta erabiltzen duen trukatze propietatea, 
zenbaki dezimaldunak biderkatzeko.

e  Ea biderkatzen duen zenbaki dezimaldun bat 10ez, 100ez eta 
1.000z.

Zenbaki dezimaldun bat zenbaki arrunt batez zatitzea. f  Ea zatitzen duen zenbaki dezimaldun bat zenbaki arrunt batez.

g  Ea zatitzen duen zenbaki dezimaldun bat 10ez, 100ez eta 1.000z.

Kalkulagailua erabiltzea, zenbaki dezimaldunen arteko 
eragiketak egiteko. 

h  Ea erabiltzen duen kalkulagailua, zenbaki dezimaldunen 
arteko eragiketak egiteko edota emaitzak egiaztatzeko.

Zatidura dezimalduna duten zatiketak egitea. i  Ea egiten dituen zatidura dezimalduna duten zatiketak.

Enuntziatu baterako galderak asmatzea eta ebaztea. j  Ea asmatzen dituen galderak enuntziatu baterako eta ea 
ebazten dituen.

Bi zifrako zenbakiak 0,5ez eta 0,1ez buruz biderkatzea. k  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak, bi zifrako 
zenbakiak 0,5ez eta 0,1ez biderkatzeko.

5. unitatea.  Eragiketak zenbaki 
 dezimaldunekin
EDUKIAK
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazleak Or. EI

Ea asmatzen dituen galderak, enuntziatu batetik abiatuta, matematikako problema 
bat osatzeko.

90. j

Ea interpretatzen duen behar bezala sukaldeko errezeta baten testua. 94.

Ea erabiltzen dituen barneratutako ezagupenak, ohiko inguruan dauden zenbaki 
dezimaldunak irakurtzeko eta idazteko.

80.-81.

Ea aplikatzen dituen zenbaki dezimaldunen batuketa eta kenketa, ohiko 
testuinguruetako problemak ebazteko.

82.-83. a

Ea erabiltzen duen zenbaki dezimaldunen biderketa, ohiko testuinguruetako 
problemak ebazteko.

84.-85. b  - e

Ea aplikatzen duen atzean zeroak dituen unitatearen eta zenbaki dezimaldunen 
arteko zatiketak, neurketa unitateekin egindako ohiko problemetan.

86.-87. g

Ea aurkitzen dituen zenbakizko akatsak, zatidura dezimalduna duten zatiketak 
egitean, eta ea zuzentzen dituen.

88.-89. i

Ea ebazten dituen ohiko testuinguruetan zenbakizko datuei buruz berak 
proposatutako galderak.

90. j

Ea erabiltzen dituen ikasitako matematikako ezagupenak, jarduerak eta problemak 
ebazteko.

92.-93.

Ea erabiltzen dituen zenbaki dezimaldunen eragiketak, sukaldeko errezeta bat egiteko. 94. a  - i

 Ea ebazten dituen magnitudeen neurri dezimaldunak erabiltzen diren ohiko 
bizimoduko jarduerak eta problemak.

82.-83. a  - i

Ea erabiltzen duen kalkulagailua, zenbaki dezimaldunen eta zenbaki arrunten arteko 
zatiketak ondo eginda daudela egiaztatzeko.

86.-87. f

 Ea antolatzen dituen datuak tauletan. 91.

 Ea garatzen dituen espazioa antolatzeko teknikak, biderketa baten gaiak zuzen 
kokatzeko.

84.-85. b  c

Ea egiten duen unitatean lortutako ezagupenen laburpena. 92.-93.

 Ea erakusten duen erantzukizuna, aurreikuspena eta arreta, eguneroko bizimoduan 
egiten dituen ekintzetan.

80.-81.

 Ea lantzen eta aplikatzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak, ohiko bizimoduko 
egoeretan bi zifrako zenbakiak 0,5ez edo 0,1ez azkar eta seguru biderkatzeko.

91. k

Ea identifikatzen eta adierazten dituen behar bezala zatidura dezimalduna duten 
zatiketak zuzen egiteko gai dela ikustean sortzen zaizkion emozioak.

88.-89. i

5. unitatea.  Eragiketak zenbaki 
 dezimaldunekin
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5. unitatea. Eragiketak zenbaki dezimaldunekin

154  Proposamen didaktikoa

ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

80.-81. Arrangura irakasleari eta Garatxo laguntzaileari aurre egiteko, super-heroiaren formula 
sekretua garatu behar duzu. Hamarrenak, ehunenak eta milarenak erabilita, garatu 
zure zeure formula zentzugabea eta sekretua. Marraztu osagai sekretuak eta tresnak, 
eta deskribatu zein diren formula egiteko urratsak.

   

82.-83. Bilatu etxean edo Interneten osagaien masa eta edukiera zehatza agertzen duen 
sukaldeko errezeta bat. Kalkulatu osagai solido guztien guztizko masa, eta likido 
guztien edukiera. Ondoren, gurasoen laguntzarekin, zenbatetsi produktuen prezioa, 
eta kalkulatu errezetako jakiaren guztizko kostua.

  

84.-85. Irakasleak lagunduta, galdetu ikastetxeko idazkariari hilean zenbat ordaindu behar den 
jantokian bazkaltzeagatik, eta zenbat ikaslek bazkaltzen duen bertan. Kalkulatu zenbat 
diru jasotzen den jantokian, hilean eta ikasturte osoan.

 

86.-87. Aurreko ariketako datuetatik abiatuta, kalkulatu zenbat balio duen jantokiak eguneko.

88.-89. Fisikariek azaltzen dutenez, abiadura kalkulatzeko, ibiltzen den distantzia, distantzia 
hori egiten emandako denboraz zatitu behar da. Irten jolastokira, markatu distantzia 
bat metrotan, eta kronometratu zuetako bakoitzak zenbat segundo behar dituen 
distantzia hori egiteko (ez hartu kontuan hamarrenak). Kalkulatu abiadura bi 
dezimalekin, kontuan hartuta abiadura horren unitateak m/s izango direla, hau da, 
metro segundoko. Konparatu emaitzak azkarren ibili den ikaslea eta astiroen joan 
dena zein izan diren jakiteko.

  

90. Launaka, aukeratu matematika problema baterako gaia, zer zenbaki erabiliko dituzuen 
(arruntak edo dezimaldunak) eta problema ebazteko zenbat eragiketa eta nolakoak 
(batuketa, kenketa, biderketa, zatiketa) behar izango diren, eta asmatu enuntziatua 
eta galderak. Ondoren, trukatu problema ondoko taldekoarekin, eta ebatzi.

  

91. Beti izan duzu gustuko gelan paperezko hegazkinak egitea, ezta? Oraintxe duzu 
aukera: paperezko bi orri, erregela bat, arkatza eta goma bat besterik ez duzu behar. 
Folio batekin hegazkina egingo duzu, eta bestean, hegazkina behar bezala egiteko 
egin beharreko urratsak marraztuko eta azalduko dituzu, egin beharreko urrats 
bakoitzean, orriaren dimentsioak neurtuta eta dezimalekin idatzita.

   

92. 4-6 ikasleko taldetan, bilatu zenbaki dezimaldunekin eragiketak egiteko urrats 
garrantzitsuenak gogoratzen lagunduko dizueten arau mnemoteknikoak.
Asmatutako arauei jarraituz, idatzi abesti bat. Azaldu azken emaitza gelan.

   

93. Azaldu adibide batekin zer ordenari jarraitu behar zaion eragiketa konbinatu bat 
kalkulatzeko.  

94. Ordeztu madalenak egiteko errezetako esaldiak prozesua azaltzeko marrazkiekin.

95. Zuen musikako irakasleak orkestra bat antolatu nahi du ikastetxeko ikasleekin.
Bilatu Interneten behar diren musika tresnei buruzko eta haien prezioari buruzko 
informazioa, eta kalkulatu zenbat ordaindu beharko litzatekeen musika tresna guztiak 
erosi behar izanez gero. Kalkulatu zenbat diru ordaindu beharko lukeen zuetako 
bakoitzak, nork bere dirutik ordaindu behar izanez gero.
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ELKARLANEKO IKASKUNTZA

Honako taula hau erabilita, ikasleek nork bere autoebaluazioa egitea komeni da. 
Unitate didaktikoa hasi orduko, ikasle bakoitzak proposatutako helburuak lortzeko 
zer jakin behar duen jakin dezan eta, unitatea bukatzean, egin duen aurrerakuntza 
ebalua dezan.

Elkarlaneko ikaskuntzaren metodologiaren bitartez, unitate honetako helburuak 
lortzeko, honako egitura hauek erabiliko dira. Proposamen didaktiko honetako 
hasierako orrialdeetan, haien deskribapena kontsulta daiteke.

Elkarlanerako  
oinarrizko egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 80, 86, 87, 
90 eta 94

1-2-4 84, 85      
eta 93

Orri birakaria 91 eta 92

Orri birakaria, binaka 90

Hiru minutuko etena 81, 82, 83, 
84 eta 88

Arkatzak erdira 82, 83, 88, 
89 eta 95

Binaka 86, 87 eta 
94

Elkarlanerako
egitura espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 86, 87       
eta 93

Zenbaki berdinak elkarrekin 84, 85      
eta 95

Bat guztiongatik 82, 83, 88 
eta 89

Lauko kontzeptuen mapa 92

Hobe elkarrekin 80

Autoebaluazio irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken  
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea egiten dituen zenbaki dezimaldunen arteko batuketak.

a.2 Ea egiten dituen zenbaki dezimaldunen arteko kenketak.

b.1 Ea biderkatzen duen zenbaki dezimaldun bat zenbaki arrunt batez.

c.1 Ea biderkatzen dituen bi zenbaki dezimaldun.

d.1 Ea bereizten eta erabiltzen duen trukatze propietatea, zenbaki dezimaldunak biderkatzeko.

e.1 Ea biderkatzen duen zenbaki dezimaldun bat 10ez, 100ez eta 1.000z.

f.1 Ea zatitzen duen zenbaki dezimaldun bat zenbaki arrunt batez.

g.1 Ea zatitzen duen zenbaki dezimaldun bat 10ez, 100ez eta 1.000z.

h.1 Ea erabiltzen duen kalkulagailua, zenbaki dezimaldunen arteko eragiketak egiteko 
edota emaitzak egiaztatzeko.

i.1 Ea egiten dituen zatidura dezimalduna duten zatiketak.

j.1 Ea asmatzen dituen galderak enuntziatu baterako eta ea ebazten dituen.

k.1 Ea biderkatzen dituen buruz bi zifrako zenbakiak 0,5ez eta 0,1ez.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluazio irizpideak ebaluazio irizpideen zehaztapena dira.

 1: Ez dakit  2: Apur bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit
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6. unitatea. Luzera

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Luzera neurtzeko unitateak identifikatzea eta erabiltzea, baita haien 
arteko baliokidetzak ere. 

a  Ea adierazten dituen metroa baino handiagoak 
eta txikiagoak diren luzera neurriak zenbait 
unitatetan.

Luzera neurriak modu sinplean eta konplexuan adieraztea b  Ea adierazten dituen luzera neurriak modu 
sinplean eta konplexuan.

Modu sinplean adierazitako distantziekin eragiketak egitea. c  Ea egiten dituen eragiketak modu sinplean 
adierazitako distantziekin.

Neurtzeko tresnak ezagutzea eta erabiltzea. d  Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen neurtzeko 
tresnak.

Poligono baten perimetroa identifikatzea eta kalkulatzea. e  Ea identifikatzen eta kalkulatzen duen poligono 
baten perimetroa.

Problema bat ebaztea, datuak neurri unitate berean emanda. f  Ea ebazten duen problema bat, datuak neurri 
unitate berean emanda.

Bi zifrako zenbaki bat 0,5ez eta 0,1ez buruz zatitzea. g  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak, bi zifrako zenbakiak 0,5ez eta 0,1ez 
zatitzeko.

• Neurri unitateak, metroa baino handiagoak 
eta txikiagoak.

• Luzera neurtzeko unitateen arteko baliokidetzak. 

• Luzera neurrien adierazpide sinplea eta konplexua.

• Luzera neurtzeko tresnak.

• Luzera neurriekin egindako eragiketak.

• Poligonoaren perimetroa.

• Problema bat ebaztea, datuak neurri unitate 
berean emanda.

• Bi zifrako zenbaki bat 0,5ez zatitzea buruz.

• Bi zifrako zenbaki bat 0,1ez zatitzea buruz.
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 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

EKAINAMARTXOA APIRILA MAIATZAABENDUA URTARRILA OTSAILAIRAILA URRIA AZAROA

OG  AA Adierazleak Or. EI

 Ea ezagutzen dituen ohiko neurtzeko tresnen izenak, ea ohiko adierazpenean 
erabiltzen dituen eta ea behar bezala erabiltzen dituen.

100.-101. d

 Ea erabiltzen dituen zenbaki dezimaldunen oinarrizko eragiketei buruzko 
ezagupenak, testu narratiboetan erakusten zaizkien istorioen ulermena hobetzeko.

96.-97.

Ea biderkatzen eta zatitzen dituen zenbaki arruntak eta zenbaki dezimaldunak 10ez, 
100ez eta 1.000z, eguneroko inguruko luzera neurriak hainbat unitatetan 
adierazteko.

98.-99. a

  Ea egoki interpretatzen dituen mapetan eta planoetan adierazitako distantziak eta 
ea aplikatzen dituen ohiko inguruko problemak ebazteko.

100.-101. b

 Ea erabiltzen dituen luzera neurrien oinarrizko eragiketak, ohiko testuinguruetako 
problemak ebazteko.

102.-103. c

Ea aplikatzen dituen poligono baten perimetroa kalkulatzeko ezagupenak, 
eguneroko bizimoduko gatazka egoerak ebazteko.

104.-105. e

  Ea ebazten dituen eguneroko bizimoduko problemak, bertako datuak luzera unitate 
berean adierazita.

106. f

Ea erabiltzen dituen ikasitako matematikako ezagupenak, jarduerak eta problemak 
ebazteko.

108.-109.

 Ea erabiltzen dituen luzera neurrien unitateei eta eragiketei buruzko ezagupenak, 
ohiko kirol jardueretan sortzen zaizkion problemak ebazteko.

110. a  - c

 Ea ebazten dituen luzera neurriak dituzten ohiko inguruko problemak.  102.-103. c

  Ea interpretatzen eta erabiltzen dituen taulak, luzera unitateen arteko baliokidetzak 
finkatzeko.

98.-99. a

  Ea interpretatzen duen mapetan eta marrazkietan aurkezten zaion informazioa, 
ohiko bizimoduan lortutako distantziei eta luzera neurriei buruzko problemak 
ebazteko.

106. f

 Ea marrazten dituen poligonoak zehatz eta garbi, aipatutako irudi geometriko 
horien perimetroaren kalkulua egin behar den ohiko bizimoduko problemak ebazten 
laguntzeko.

104.-105. e

Ea garatzen eta aplikatzen dituen baztertzeko estrategia logikoak, ohiko bizimoduko 
problemak ebazteko.

107.

Ea egiten duen unitatean lortutako ezagutzen laburpena. 108.-109. a  - e

Ea lantzen eta aplikatzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak, ohiko bizimoduko 
egoeretan bi zifrako zenbakiak 0,5ez edo 0,1ez azkar eta seguru zatitzeko.

107. g

 Ea ulertzen dituen besteek baztertzen dituzten pertsonen sentimenduak. 96.-97.

Ea identifikatzen eta adierazten dituen behar bezala ahalegina eskatzen duten 
jarduerak egitean sentitzen dituen emozioak.

110.
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

96.-97. Isaac Newton zientziaren historiako zientzialaririk inportanteenetako bat da. Bilatu 
haren bizitzari buruzko informazioa, eta osatu fitxa bat haren aurkikuntzarik 
garrantzitsuenekin.

Newton izan da, segurutik, sagarrak gizakiarentzat onak direla erakusteko publizitate 
onena egin duen pertsonetako bat. Ba al dakizu zergatik? Bilatu informazioa 
Interneten baieztapen horri buruz, eta azaldu ea egia den.

98.-99. Seguru aski, jakingo duzu zenbatekoa den zure luzera, baina ba al dakizu zer neurri 
duten zure gorputzeko gainerako atalek? Bikoteka, neurtu zuen gorputzeko atalak, 
eta idatzi neurri horiek zuen gorputz osoko argazki batean. Ondoren, sailkatu neurri 
horiek metroa baino handiagoak ala txikiagoak diren kontuan hartuta eta <, = eta > 
ikurrak erabilita.

  

100.-101. Luzera neurriak sarritan aldatu dira historian zehar. Esaterako, XV. mendean, Espainian, 
kana erabiltzen zen luzera neurtzeko. Bilatu honako webgune honetan kana bat zer 
unitatetan banatzen zen, eta adierazi modu sinplean haien baliokidetza zentimetrotan, 
eta modu konplexuan, zentimetrotan eta milimetrotan.
http://www.historiaviva.org/cocina/medidas_v2.shtml#M-longitud

 

102.-103. Ikaskide baten laguntzarekin, neurtu zenbateko distantzia egiten duzun urrats 
bakoitzean hogei urrats emanda, eta zure urrats bakoitzaren batez besteko luzera 
kalkulatuta. Pentsatu egunero egin ohi duzun ibilbide bat, eta neurtu urratsetan, 
ondoren distantzia hori metrotan kalkulatzeko.

 

104.-105. Gelan hainbat objektu daude irudi lauak direnak. Egin sei objekturen zerrenda, 
marraztu koadernoan, eta idatzi haien neurriak. Ondoren, kalkulatu haien perimetroa.  

106. Mintzaira anglosaxoia duten herrialdeetan bertako luzera neurriak dituzte.
Bilatu horiei buruzko informazioa eta gure luzera neurriekiko baliokidetza, eta osatu 
taula bat bildutako informazioarekin.

 

107. Nazioarteko sistema metrikoak herrialde gehienetan erabiltzen diren luzera neurtzeko 
unitateak arautzen ditu. Oraingoan, zuri dagokizu luzera neurtzeko sistema propioa 
asmatzea. Izena marraztu eta azaldu beharko duzu, bai eta proposatzen dituzun 
unitateen arteko baliokidetza ere. Zenbat eta dibertigarriagoa eta orijinalagoa izan, 
askoz hobe.

  

108. Gogoratzen al duzu «Txirrintxon» jolasa? Gogoratu jolasaren arauak eta abestia. 
Egin jolasa, eta neurtu jokalari bakoitzak egindako distantzia. Lasterketaren erritmoa 
kanta abesten duzuen abiaduraren araberakoa izango da (oso bizkor, normal, 
oso astiro, eta abar abes dezakezue).

  

109. Azaldu adibide bat jarrita, emandako zatiki baten zatiki baliokidea zenbat modutan 
kalkula dezakezun.  

110. Entrenatzaileak eskatu dizu igerilekuaren luzera igerian egin ondoren, igerilekuaren 
inguruan buelta bat emateko korrika. Erreparatu igerilekuaren neurriei liburuaren
110. orrialdean, eta erantzun. Entrenamenduaren amaieran, zenbateko distantzia 
izango duzu egina?

 

111. Neurtu zure idazmahaiaren perimetroa, neurtzeko unitate gisa zure estutxeko hainbat 
elementu hartuta, eta idatzi emaitzak.   
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ELKARLANEKO IKASKUNTZA

Honako taula hau erabilita, ikasleek nork bere autoebaluazioa egitea komeni da. 
Unitate didaktikoa hasi orduko, ikasle bakoitzak proposatutako helburuak lortzeko 
zer jakin behar duen jakin dezan eta, unitatea bukatzean, egin duen aurrerakuntza 
ebalua dezan.

Elkarlaneko ikaskuntzaren metodologiaren bitartez, unitate honetako helburuak 
lortzeko, honako egitura hauek erabiliko dira. Proposamen didaktiko honetako 
hasierako orrialdeetan, haien deskribapena kontsulta daiteke.

Elkarlanerako
oinarrizko egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 96, 100 
eta 106

1-2-4 102 eta 103

Orri birakaria 106 eta 
107

Hiru minutuko etena 97, 98, 99, 
102 eta 
104

Arkatzak erdira 100, 101, 
110 eta 111

Binaka 96, 98, 99, 
104, 105, 
108 eta 109

Elkarlanerako
egitura espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 98, 99, 108 
eta 109

Zenbaki berdinak elkarrekin 100, 101, 
110 eta 111

Bat guztiongatik 102 eta 103

Lauko kontzeptuen mapa 108

Zalantzen zakua 108

Autoebaluazio irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea adierazten dituen metroa baino handiagoak diren luzera neurriak zenbait unitatetan.

a.2 Ea adierazten dituen metroa baino txikiagoak diren luzera neurriak zenbait unitatetan.

b.1 Ea adierazten dituen luzera neurriak modu sinplean.

b.2 Ea adierazten dituen luzera neurriak modu konplexuan.

c.1 Ea egiten dituen eragiketak modu sinplean adierazitako distantziekin.

d.1 Ea ezagutzen dituen neurtzeko tresnak.

d.2 Ea egoki erabiltzen dituen neurtzeko tresnak.

e.1 Ea identifikatzen eta kalkulatzen duen poligono baten perimetroa.

f.1 Ea ebazten duen problema bat, datuak neurri unitate berean emanda.

g.1 Ea zatitzen dituen buruz bi zifrako zenbakiak 0,5ez.

g.2 Ea zatitzen dituen buruz bi zifrako zenbakiak 0,1ez.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluazio irizpideak ebaluazio irizpideen zehaztapena dira.

 1: Ez dakit   2: Apur bat dakit   3: Nahiko ondo dakit   4: Oso ondo dakit
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196  Proposamen didaktikoa 

7. unitatea. Edukiera eta masa

EDUKIAK 

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Edukiera neurtzeko unitateak identifikatzea eta erabiltzea, baita haien 
arteko baliokidetzak ere.

a  Ea adierazten dituen litroa baino handiagoak eta 
txikiagoak diren edukiera neurriak zenbait 
unitatetan.

Masa neurtzeko unitateak identifikatzea eta erabiltzea, baita haien 
arteko baliokidetzak ere.

b  Ea adierazten dituen gramoa baino handiagoak 
eta txikiagoak diren masa neurriak zenbait 
unitatetan.

Edukierak eta masak adieraztea modu sinplean eta konplexuan. c  Ea adierazten dituen edukiera neurriak modu 
sinplean eta konplexuan.

d  Ea adierazten dituen masa neurriak modu 
sinplean eta konplexuan.

Modu sinplean adierazitako edukierekin eta masekin eragiketak egitea. e  Ea egiten dituen eragiketak modu sinplean 
adierazitako edukiera unitateekin.

f  Ea egiten dituen eragiketak modu sinplean 
adierazitako masa unitateekin.

Neurtzeko tresnak ezagutzea eta erabiltzea. g  Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen neurtzeko 
tresnak.

Problema bat ebaztea, modu konplexuan adierazitako datuekin 
eragiketak eginda.

h  Ea ebazten duen problema bat, modu 
konplexuan adierazitako datuekin.

Bi zifrako zenbaki bat 0,2z biderkatzea edo zatitzea buruz. i  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak, bi zifrako zenbaki bat 0,2z 
biderkatzeko edo zatitzeko.

• Litroa baino handiagoak eta txikiagoak diren 
edukiera unitateak.

• Edukiera unitateen arteko baliokidetzak.

• Gramoa baino handiagoak eta txikiagoak diren 
edukiera unitateak.

• Masa unitateen arteko baliokidetzak.

• Masa neurrien adierazpide sinplea eta konplexua.

• Edukiera neurrien adierazpide sinplea eta konplexua.

• Eragiketak edukierekin eta masekin.

• Edukiera eta masa neurtzeko tresnak.

• Problema bat ebaztea, modu konplexuan 
adierazitako datuekin eragiketak eginda.

• Bi zifrako zenbaki bat 0,2z biderkatzea buruz.

• Bi zifrako zenbaki bat 0,2z zatitzea buruz.
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

7. unitatea. Edukiera eta masa

OG AA Adierazleak Or. EI

 Ea ahoz deskribatzen duen zer prozesuri jarraitzen dion edukiera eta masa neurtzeko 
oinarrizko tresnak erabiltzen dituenean, eguneroko bizimoduko egoeretan.

118-119 g

Ea aplikatzen dituen zatikien inguruan ikasitako ezagutzak, eguneroko bizimoduan 
aurkitzen dituen edukiera eta masa neurrien arteko baliokidetzak ezartzeko.

112.-113. a  b

 Ea aplikatzen dituen edukiera neurtzeko unitateei buruz dituen ezagutzak, 
eguneroko bizimoduko problemak ebazteko.

114.-115. a

Ea erabiltzen dituen zenbaki dezimaldunen eta zeroz jarraitutako unitate baten 
arteko biderketak eta zatiketak, masa neurriak hainbat unitatetan adierazteko.

116.-117. b

Ea adierazten dituen modu sinplean eta konplexuan eguneroko bizimoduan 
agertzen diren edukiera edo masa neurriak.

118.-119. c  d

Ea erabiltzen dituen tartean edukiera eta masa neurriak dituzten oinarrizko 
eragiketak, eguneroko bizimoduan agertzen diren problemak ebazteko.

120.-121. e  f

Ea egiten dituen eragiketak modu konplexuan adierazitako edukiera eta masa 
neurriekin, eguneroko bizimoduko problemak ebazteko.

122. h

  Ea ebazten dituen modu grafikoan aurkeztutako luzera neurriei buruzko problemak. 123.

Ea erabiltzen dituen orain arte lortutako matematikako ezagutzak, testuinguru 
errealetan sortutako problemak ebazteko.

124.-125.

 Ea erabiltzen dituen edukiera eta masa neurtzeko unitateei eta tresnei buruz dituen 
ezagutzak, inguru hurbileko problemak ebazteko.

126. a  - g

 Ea ebazten dituen ingurune fisiko-naturaleko problemak, edukiera neurriekin 
eragiketak eginda.

114.-115. a

 Ea ebazten dituen ingurune fisiko-naturaleko problemak, edukiera eta masa 
neurriekin eragiketak eginda.

120.-121. e  f

 Ea erabiltzen dituen taulak, masa neurtzeko unitateen arteko baliokidetzak erakusteko; 
eta ea erabiltzen dituen halakoak, eguneroko bizimoduko problemak ebazteko.

116.-117. b

 Ea arbuiatzen dituen historian zehar gizarte askotan tolerantzia eza eta 
diskriminazioa erakutsi duten jarrerak.

112.-113.

  Ea aplikatzen duen zenbaki erromatarren inguruan ikasi duena, monumentu 
historikoetan ageri diren datak irakurtzeko eta adierazteko.

124.-125.

Ea ahoz adierazten duen zer prozesuri jarraitzen dion, inguruko problemak ebazteko. 122.

 

 

Ea garatzen dituen antolaketarako eta sintesirako estrategiak, ingurune naturaleko 
elementuei buruzko informazio garrantzitsuena fitxetan jasotzeko.

126.

Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak, eragiketak azkar egiteko 
eguneroko bizimoduan.

123. i

196_217_U7_102886_LP.indd   197 10/07/13   10:09



7. unitatea. Edukiera eta masa
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

112.-113. Teon Alexandriako museoko zuzendaria zen. Ba al dakizu non zegoen Alexandria eta 
zergatik zuen izen hori? Bilatu Alexandriaren historiari buruzko informazioa, eta 
aurkitu non egongo zen gaur egun.

 

Alexandriako Antzinako Liburutegia bere garaiko liburutegirik handiena eta 
garrantzitsuena izan zen, suntsitu zuten arte. Bilatu Grezia klasikoko eraikinen 
argazkiak, eta diseinatu, zure ustez, zelakoa izango zen liburutegi mitiko hura. 
Konparatu gaur egungo Alexandriako Liburutegi Berriaren argazkiekin.

 

114.-115. Greziako edukiera neurriak lehorrak eta likidoak izan zitezkeen. Bilatu Hipatiak 
erabiltzen zituen Antzinako Greziako neurtzeko unitateei buruzko informazioa 
Interneten. Idatzi zer baliokidetza duen litroarekin eta hura baino unitate handiagoekin 
eta txikiagoekin.

 

116.-117. Binaka, egin denboran atzera, eta asmatu zenbat arroa zituen kintal batek, eta zenbat 
kintal behar diren tona bat izateko. Asmatzeko, ikertu Interneten zer neurri erabiltzen 
zituzten antzina Euskal Autonomia Erkidegoan.

 

118.-119. Lauko taldetan, ikertu neurtzeko zer tresna den erromatar balantza, eta eraiki halako 
bat dagoeneko erabilita dauden materialekin.   

120.-121. Galdetu gurasoei ea zer janari prestatuko duten asteburuan. Bilatu menua prestatzeko 
zer errezeta erabiliko duzun, eta kalkulatu zenbat gramo eta litro dituzten guztira 
osagaiek. Ondoren, jaso kantitate horiek koadernoan.

 

122. Binaka, aukeratu edukiera edo masa neurri bat, eta adierazi modu konplexuan. 
Asmatu problema bat, emaitza horietako adierazpidetako bat izan dadin.   

123. Banatu ikasgela taldetan, sorterriaren arabera (herrialdea, autonomia erkidegoa, 
lurraldea edo udalerria). Bilatu norberaren taldeko sorterrian antzina erabiltzen ziren 
edukiera eta masa neurtzeko unitateei buruzko informazioa, eta egin abesti bat, 
horiek azaltzeko.

  

124. Pentsatu zer gauzek edo izakik eduki dezaketen gramoa eta litroa baino unitate 
handiagoaren eta txikiagoaren antzeko edukiera edo masa, eta marraztu horien 
adibideak.

 

125. Adierazi zer urtetan edo mendetan gauden, zenbaki erromatarrak erabilita.

126. Gaitasunak hobetzen! atalean, likido batean hondoratzen direnean, gorputzek duten 
propietate bat erabiltzen da. Gertaera hori Arkimedesen anekdota batekin lotzen da 
eta, horri esker, munduan ezaguna da Eureka hitz grekoa. Bilatu Arkimedesi eta haren 
aurkikuntzari buruzko informazioa.

 

127. Berrikusi zer erlazio dagoen edukiera eta masa neurrien artean, eta idatzi 
asmakizunak. Gelan, azaldu zure asmakizunak, eta saiatu kideenak asmatzen.   
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ELKARLANEKO IKASKUNTZA

Honako taula hau erabilita, ikasleek nork bere autoebaluazioa egitea komeni da. 
Unitate didaktikoa hasi orduko, ikasle bakoitzak proposatutako helburuak lortzeko 
zer jakin behar duen jakin dezan eta, unitatea bukatzean, egin duen aurrerakuntza 
ebalua dezan.

Elkarlaneko ikaskuntzaren metodologiaren bitartez, unitate honetako helburuak 
lortzeko, honako egitura hauek erabiliko dira. Proposamen didaktiko honetako 
hasierako orrialdeetan, haien deskribapena kontsulta daiteke.

Elkarlanerako
oinarrizko egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 112, 113, 
118 eta 122

1-2-4 114, 115, 
126 eta 127

Orri birakaria 116, 117, 
120 eta 121

Hiru minutuko etena 114, 116 
eta 120

Arkatzak erdira 118 eta 119

Binaka 122, 123, 
124 eta 125

Elkarlanerako
egitura espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 118, 119 
eta 127

Zenbaki berdinak elkarrekin 116 eta 117

Bat guztiongatik 114, 115, 
120, 121 
eta 125

Lauko kontzeptuen mapa 124

Galderen katea 127

Hobe elkarrekin 112

Autoebaluazio irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea adierazten dituen litroa baino handiagoak eta txikiagoak diren edukiera neurriak 
zenbait unitatetan.

b.1 Ea adierazten dituen gramoa baino handiagoak eta txikiagoak diren masa neurriak 
zenbait unitatetan.

c.1 Ea adierazten dituen edukiera neurriak modu sinplean.

c.2 Ea adierazten dituen edukiera neurriak modu konplexuan.

d.1 Ea adierazten dituen masa neurriak modu sinplean.

d.2 Ea adierazten dituen masa neurriak modu konplexuan.

e.1 Ea egiten dituen eragiketak modu sinplean adierazitako edukiera unitateekin.

f.1 Ea egiten dituen eragiketak modu sinplean adierazitako masa unitateekin.

g.1 Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen neurtzeko tresnak.

h.1 Ea ebazten duen problema bat modu konplexuan adierazitako datuekin.

i.1 Ea biderkatzen dituen buruz bi zifrako zenbakiak 0,2z.

i.2 Ea zatitzen dituen buruz bi zifrako zenbakiak 0,2z.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluazio irizpideak ebaluazio irizpideen zehaztapena dira.

 1: Ez dakit   2: Apur bat dakit   3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit
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218  Proposamen didaktikoa 

8. unitatea. Denbora

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Urtea baino denboraldi luzeagoak eta laburragoak ezagutzea, baita 
haien arteko baliokidetzak ere.

a  Ea ezartzen dituen baliokidetasunak 
denboraldien artean.

Data bat zer mendetakoa den kalkulatzea. b  Ea kalkulatzen duen zer mendetakoa den
data bat.

Denbora neurtzeko unitateak identifikatzea eta erabiltzea, baita haien 
arteko baliokidetzak ere.

c  Ea adierazten dituen denbora neurriak zenbait 
unitatetan.

Denbora neurriak modu sinplean eta konplexuan adieraztea. d  Ea adierazten dituen denbora neurriak modu 
sinplean eta konplexuan.

Tartean modu sinplean adierazitako denbora neurriak dituzten 
eragiketen emaitzak kalkulatzea.

e  Ea egiten dituen eragiketak modu sinplean 
adierazitako denbora unitateekin.

Problema bat ebaztea, datuak eta emaitza modu logikoan 
interpretatuta.

f  Ea ebazten duen problema bat, datuak eta 
emaitza modu logikoan interpretatuta.

Zenbaki dezimaldun bat 10ez, 100ez eta 1.000z biderkatzea buruz. g  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak, zenbaki dezimaldun bat 10ez, 100ez 
eta 1.000z biderkatzeko.

• Urtea baino denboraldi luzeagoak eta laburragoak.

• Urteen eta mendeen arteko baliokidetzak.

• Denbora neurtzeko sistema hirurogeitarra.

• Denbora neurtzeko unitateen arteko baliokidetzak.

• Denbora neurrien adierazpide sinplea eta konplexua.

• Eragiketak denbora neurriekin.

• Problema bat ebaztea, datuak eta emaitza modu 
logikoan interpretatuta.

• Zenbaki dezimaldun bat 10ez eta 100ez biderkatzea 
buruz.

• Zenbaki dezimaldun bat 1.000z biderkatzea buruz.
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA  OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

8. unitatea. Denbora

OG AA Adierazleak Or. EI

  Ea ulertzen dituen eguneroko egoerei buruzko problemen enuntziatuak, tartean 
denbora neurriak daudenean.

138. f

 Ea interpretatzen duen ordua hainbat formatutan. 128.-129.

 Ea aplikatzen dituen baliokidetzak denboraldien artean, eguneroko bizimoduko 
problemak ebazteko.

130.-131. a

Ea aplikatzen dituen baliokidetzak denbora neurtzeko unitateen artean, eguneroko 
bizimoduko problemak ebazteko.

132.-133. c

Ea adierazten dituen inguru hurbilean agertzen diren denbora neurriak modu 
sinplean eta konplexuan.

134.-135. d

Ea erabiltzen dituen denbora neurriak dituzten eragiketak, eguneroko bizimoduko 
problemak ebazteko.

136.-137. e

Ea ebazten dituen testuinguru hurbileko problemak, datuak eta emaitza modu 
logikoan interpretatuta.

138. f

 Ea erabiltzen dituen orain arte lortutako matematikako ezagutzak, testuinguru 
errealetan sortutako problemak ebazteko.

140.-141.

 Ea interpretatzen duen mendiko ibilbide bat mapan, denbora neurtzeko problemak 
ebazteko.

142.

 Ea ebazten dituen ingurune fisiko-naturaleko problemak, tartean denbora neurriak 
daudenean modu sinplean eta konplexuan adierazita.

134.-135. d

 Ea ebazten dituen ingurune fisiko-naturaleko problemak, denbora neurriekin 
eragiketak eginda.

136.-137. e  

 Ea erabiltzen dituen taulak, denbora neurtzeko unitateen arteko baliokidetzak 
erakusteko.

132.-133. c

Ea erabiltzen duen kalkulagailua, zenbaki dezimaldun bat 10ez, 100ez eta 1.000z 
buruz zuzen biderkatu duela egiaztatzeko.

139. g

 Ea errespetatzen dituen norberaren kulturako tradizioak eta besteenak. 128.-129.

 Ea erabiltzen dituen zenbaki erromatarren sistemaren inguruan dituen ezagutzak, 
data eta datu historikoak adierazteko.

130.-131. b

 Ea asmatzen duen problema bat, emandako beste problema baten datuak aldatuta, 
halako moduan non bien emaitza bera den.

139.

 Ea egiten duen unitatean lortutako ezagutzen laburpena. 140.-141. a  - e

Ea erabakitzen duen zer objektu behar duen ohiko jarduerak egiteko. 142.
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8. unitatea. Denbora

220  Proposamen didaktikoa 

ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

128.-129. Bilatu sherpa baten zereginei eta haren bizimoduari buruzko informazioa. Egin sherpa 
ezagunenen zerrenda. Imajinatu nolako bizimodua izango zenukeen, sherpa bat 
izango bazina.

 

Ikertu zer altuera duen Kanchenjunga mendiak. Lortu munduko hiru mendi altuenei 
buruzko informazioa, ordenatu handienetik txikienera altueraren arabera, eta kokatu 
mapamundi batean.

  

Asmatu zer den altueretako gaitza, eta azaldu zergatik istorioko protagonistek ezin 
duten hitz egin oxigeno faltaren ondorioz.  

130.-131. Bilatu informazioa Interneten honako denbora unitate geologikoen inguruan: eon, era 
eta kron.  

132.-133. Erlojuei esker, denbora neur dezakegu. Lauko taldetan, egin hareazko erloju bat, 
diametro bereko ahoa duten plastikozko bi botila, kortxo zulatu bat, puxika baten 
ahoa, zinta itsaskorra eta barruan sartzeko harea erabilita. 3, 5 eta 10 minutu 
neurtzeko, hareazko erlojuak lortu behar dituzue.

  

134.-135. Eskola ordutegiaren laguntzarekin, kalkulatu zenbat denbora ematen duzun 
astebetean ikasgai bakoitza ikasteko, eta adierazi modu sinplean eta konplexuan.

136.-137. Ilargi hilabetea esaten zaio Ilargiak Lurraren inguruan bira emateko behar duen 
denborari, eta haren iraupena 29 egun, 12 h, 44 min eta 3 s da. Zenbat orduko, 
minutuko eta segundoko aldea dago 30 eguneko hilabete batean eta ilargi 
hilabetearen artean?

 

138. Irakurri liburuko 138. orrialdeko problema. Uxuek eta haren lagunek hogei minutuko 
ibilbidea badute, zer ordutan irten beharko dute askaltzera, garaiz iristeko?
Zer ordutan irten beharko dute gurasoek etxetik, zinemaren irteeran zain egoteko?

139. Egutegi txinatarrak 12 animalia hartzen ditu oinarritzat. Banatu animaliak ikaskideen 
artean, eta bilatu bakoitzari buruzko informazioa. Ondoren, egin antzezlan bat soinuak 
eta mugimenduak irudikatuz, gainerako ikaskideek zer animalia den asma dezaten.

  

140. Marraztu taula bat zure koadernoan, milurteko bat denbora neurtzeko unitate 
txikiagoetan adierazteko, segundoetara iritsi arte.

141. Egutegiak Eguzkiaren edo Ilargiaren araberakoak izan daitezke. Ipini taldeka, eta 
banatu zuen artean eguzki eta ilargi egutegi garrantzitsuenak. Bilatu informazioa 
Interneten, eta eman lortutako informazio hori horma iruditan.

 

142. Imajinatu liburuko 142. orrialdeko 5. ariketan ageri den behatoki astronomikora 
zoazela ikaskideekin. Kontuan hartzen badugu 45 ikasle eta 3 irakasle zoaztela, eta 
ikasleen sarrerak 4,50 € eta irakasleenak 5,75 € balio dutela, zenbat balioko luke 
bisitak?

 

143. Zerrenda batean idatzi astebetean telebistan ikusten dituzun programa guztien izenak, 
eta egiaztatu zenbat denbora irauten duen bakoitzak, telebista ikusten ematen duzun 
denbora kalkulatzeko. Ondoren, kalkulatu zenbat denbora ematen duzun astebetean 
aire zabalean jolasten eta kirola egiten. Hausnartu denboraren banaketa egokia den 
ala ez.
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ELKARLANEKO IKASKUNTZA

Honako taula hau erabilita, ikasleek nork bere autoebaluazioa egitea komeni da. 
Unitate didaktikoa hasi orduko, ikasle bakoitzak proposatutako helburuak lortzeko 
zer jakin behar duen jakin dezan eta, unitatea bukatzean, egin duen aurrerakuntza 
ebalua dezan.

Elkarlaneko ikaskuntzaren metodologiaren bitartez, unitate honetako helburuak 
lortzeko, honako egitura hauek erabiliko dira. Proposamen didaktiko honetako 
hasierako orrialdeetan, haien deskribapena kontsulta daiteke.

Elkarlanerako
oinarrizko egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 128, 134, 
139 eta 142

1-2-4 134, 135 
eta 141

Orri birakaria 130, 131, 
140 eta 145

Orri birakaria binaka 138

Hiru minutuko etena 129, 130, 
131, 132, 
136 eta 138

Arkatzak erdira 132, 133 
eta 143

Binaka 136, 137, 
139 eta 142

Elkarlanerako
egitura espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 134, 135 
eta 141

Zenbaki berdinak elkarrekin 130, 131, 
136, 137 
eta 143

Bat guztiongatik 132 eta 133

Lauko kontzeptuen mapa 140

Zalantzen zakua 143

Hobe elkarrekin 128

Autoebaluazio irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea ezartzen dituen baliokidetasunak denboraldien artean.

b.1 Ea kalkulatzen duen zer mendetakoa den data bat.

c.1 Ea adierazten dituen denbora neurriak zenbait unitatetan.

d.1 Ea adierazten dituen denbora neurriak modu sinplean.

d.2 Ea adierazten dituen denbora neurriak modu konplexuan.

e.1 Ea egiten dituen eragiketak modu sinplean adierazitako denbora unitateekin.

f.1 Ea ebazten duen problema bat, datuak eta emaitza modu logikoan interpretatuta.

g.1 Ea biderkatzen duen buruz zenbaki dezimaldun bat 10ez, 100ez eta 1.000z.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluazio irizpideak ebaluazio irizpideen zehaztapena dira.

 1: Ez dakit   2: Apur bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit

Elkarlanerako teknikak Orrialdeak

TGT 145

218_239_U8_102886_LP.indd   221 11/07/13   10:04
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9. unitatea. Angeluak

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Angeluak bereiztea, haien zabaleraren arabera. a  Ea bereizten dituen angelu motak.

b  Ea neurtzen dituen angeluen zabalerak, 
garraiagailua erabilita, eta ea marrazten dituen.

Gradua, minutua eta segundoa angeluen zabalera neurtzeko unitate 
gisa identifikatzea.

c  Ea bereizten eta erabiltzen dituen sistema 
hirurogeitarraren unitateak, angeluen zabalerak 
neurtzeko.

Modu konplexuan adierazitako angeluen zabaleren arteko batuketak 
eta kenketak egitea.

d  Ea egiten dituen modu konplexuan adierazitako 
angeluen zabaleren arteko batuketak eta kenketak.

Erpin bereko angeluak identifikatzea eta sailkatzea. e  Ea bereizten dituen ondoz ondoko angeluak, 
angelu auzokideak eta erpinez aurkako angeluak.

Angeluak identifikatzea eta sailkatzea, zabaleren baturen arabera. f  Ea bereizten dituen angelu osagarriak eta 
betegarriak.

Triangeluen eta laukien barne angeluen zabaleren baturak kalkulatzea. g  Ea kalkulatzen duen triangeluen eta laukien 
barne angeluen zabalerak.

Irudien biraketak identifikatzea eta adieraztea. h  Ea bereizten eta deskribatzen dituen biraketaren 
noranzkoa eta biraketa angeluaren zabalera.

Galdera batetik abiatuta, problema bat ebaztea. i  Ea ebazten duen galdera batean oinarrituta 
asmatutako problema bat.

Zenbaki dezimaldun bat 10ez, 100ez eta 1.000z zatitzea buruz. j  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak, zenbaki dezimaldun bat 10ez, 100ez 
eta 1.000z zatitzeko.

• Angeluen neurketa.

• Sistema hirurogeitarra: graduak, minutuak 
eta segundoak.

• Angeluen arteko batuketa eta kenketa.

• Ondoz ondoko angeluak, angelu auzokideak eta 
erpinez aurkako angeluak.

• Angelu osagarriak eta betegarriak.

• Triangeluetako eta laukietako angeluak.

• Biraketak: zabalera eta noranzkoa.

• Galdera batetik abiatuta, problema bat ebaztea.

• Zenbaki dezimaldun bat 10ez eta 100ez 
zatitzea buruz.

• Zenbaki dezimaldun bat 1.000z zatitzea buruz.
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 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

EKAINAMAIATZAAPIRILAMARTXOA OTSAILAURTARRILA ABENDUAIRAILA URRIA AZAROA 

9. unitatea. Angeluak

OG AA Adierazlea Or. EI

Ea asmatzen dituen problemen enuntziatuak, emandako galdera batetik abiatuta. 158. i

 Ea bereizten dituen zuzen eta angelu motak inguruko ohiko objektuetan. 148.-149.

 Ea erabiltzen dituen angeluen neurriak, ohiko inguruan dagoen informazioa 
interpretatzeko eta adierazteko.

150.-151. a  - c

Ea aplikatzen dituen angeluen batuketak eta kenketak, inguru fisiko-naturaleko 
problemak ebazteko.

152.-153. d

 Ea erabiltzen dituen angelu motak, inguru hurbileko informazioa interpretatzeko 
eta adierazteko.

154.-155. e  - g

 Ea erabiltzen dituen angeluen eta biraketen inguruan dituen ezagupenak, inguru 
hurbila hainbat posiziotatik interpretatzeko.

156.-157. h

 Ea erabiltzen dituen matematikako ezagupenak, galdera batetik abiatuta, 
enuntziatua asmatu den problemak ebazteko.

158. i

 Ea aplikatzen dituen orain arte ikasitako ezagupenak, inguru hurbileko problemak 
ebazteko.

160.-161.

 Ea erabiltzen dituen angeluei eta biraketei buruzko ezagupenak, bizimodu errealeko 
egoeretan mapa bat interpretatzeko.

162. a  - d

h

 Ea aplikatzen dituen angeluei eta biraketei buruzko ezagupenak, inguru naturalean 
iparrorratza erabiltzeko.

156.-157. h

 Ea erabiltzen duen angelu garraiagailua, angeluak neurtzeko eta adierazteko. 150.-151. a  - c

 Ea onartzen duen tradizioak ezagutzeak eta mantentzeak duten garrantzia. 148.-149.

Ea aplikatzen dituen euroari buruzko ezagupenak, billeteen trukeari buruzko 
problemak ebazteko.

159.

Ea onartzen duen taldeko lanak duen garrantzia, txango batean mapa bat 
interpretatzerakoan.

162.

Ea marrazten dituen angeluak kontuz, argi eta txukun. 154.-155. e  - g

Ea garatzen dituen antolatzeko teknikak, angeluen zabaleren batuketak eta 
kenketak behar bezala egiteko moduan kokatzeko.

152.-153. d

Ea erabiltzen dituen askotariko sintesi teknikak, unitateko edukirik garrantzitsuenak 
laburtzeko.

160.-161. a  - h

 Ea garatzen dituen buruzko kalkulurako estrategia pertsonalak, zenbaki 
dezimaldunak 10ez, 100ez eta 1.000z zatitzeko.

159. j
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9. unitatea. Angeluak

246  Proposamen didaktikoa

ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

148.-149. Ikusi duzu zer-nolako mezu zifratuak bidal daitezkeen abanikoa erabilita.
Ikertu abanikoari buruz: haren historia, osagaiak eta fabrikazioa.   

Abanikoak luzera eta zabalera askotakoak izan daitezke. Haize gehiago egiterakoan, 
zer da garrantzitsuagoa, zabala eta txikia ala luzea eta mehea izatea? Lauko taldetan, 
paperezko orri batekin abaniko bat egiteko informazioa bilatu, eta egin hainbat proba, 
erantzuna arrazoitzeko.

   

Badago abanikoen antzeko beste haizagailu bat, flabeloa. Egin eta apaindu zeure 
flabeloa.   

Mendebaldean abanikoa emakumeek erabili ohi badute ere, Txinan eta Japonian,
arma gisa erabili izan dute, bai kung fuan, bai ninjek. Lau edo sei ikasleko taldetan, 
bilatu tai-chi edo kung fuan abanikoak erabiltzen dituzten bideoak, eta errepikatu 
haien mugimenduak, ekialdeko musikarekin lagunduta.

  

150.-151. Hirurogeitarra den zer beste sistema ezagutzen duzu? Arrazoitu zure erantzuna, eta 
aurkitu haien neurketa unitateen arteko erlazioa.  

Matematikako kontrola duzu, eta ez duzu garraiagailua ekarri. Lasai, honako esteka 
honen bidez origamiko irudi bat egingo duzu, eta zortzi angelu kalkulatzen
lagunduko dizu.
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/5612796/Te-olvidaste-el-
transportador-No-importa.html

 

152.-153. Marratu bi zuzen ebakitzaile eta bi zuzen perpendikular. Neurtu zenbat gradu dituzten 
sortutako lau angeluek. Zein da zuzen perpendikularren angeluen batura?
Eta zuzen ebakitzaileena?

 

154.-155. Bilatu angelu osoari buruzko informazioa, eta, marrazki bat erabilita, kalkulatu zenbat 
angelu osagarri eta zenbat angelu betegarri behar dituzun angelu oso bat lortzeko.   

156.-157. Erloju analogiko batekin eta garraiagailu batekin, adierazi zein izango litzatekeen 
erlojuaren biraketa zentroa, eta neurtu honako angelu hauek:

 Aldatu ordua 9:00etatik 9:25era, eta adierazi egindako biraketaren noranzkoa eta zabalera.

  Aldatu ordua 9:00etatik 9ak 20 gutxira, eta egin neurketa berberak.

 

158. Asmatu problema bat, honako galdera honetatik abiatuta: «Zenbat gradu izan behar 
dituzte pizza zatiek 6, 9 eta 12 lagunen artean zati berdinetan banatzeko?».
Konpasa eta garraiagailua erabil ditzakezu ebazteko.

 

159. Binaka, adierazi zure gorputzeko atalekin ikasitako angeluen sailkapenak. 
Egin argazkiak, eta aurkeztu lana ikasgelan.   

160. Lauko taldetan, asmatu beharrezko arau mnemoteknikoak, angeluen teoria guztia 
gogoratzeko. Azaldu ikaskideei haien esanahia.    

161. Eman litroa eta kilogramoa baino edukiera eta masa neurri handiagoak erabiltzen 
dituzun bizitza errealeko adibideak.  

162. Lauko taldetan, bilatu ikastetxeko instalazio guztiak ikusten diren leku bat. 
Lekua seinalatuko duzue, eta handik, papera, arkatza, erregela eta garraiagailua 
erabilita, eraikinen posizioa identifikatzeko biraketaren norabidea eta zabalera 
adieraziko dituzue.

   

163. Kalkulatu zer ordutan bukatuko den 173 min iraun duen kontzertu bat, 19 h eta 
30 min-an hasi bada.  
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ELKARLANEKO IKASKUNTZA

Honako taula hau erabilita, ikasleek nork bere autoebaluazioa egitea komeni da. 
Unitate didaktikoa hasi orduko, ikasle bakoitzak proposatutako helburuak lortzeko 
zer jakin behar duen jakin dezan eta, unitatea bukatzean, egin duen aurrerakuntza 
ebalua dezan.

Elkarlaneko ikaskuntzaren metodologiaren bitartez, unitate honetako helburuak 
lortzeko, honako egitura hauek erabiliko dira. Proposamen didaktiko honetako 
hasierako orrialdeetan, haien deskribapena kontsulta daiteke.

Elkarlanerako
oinarrizko egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 158

1-2-4 152,153 eta 161

Orri birakaria 159 eta 160

Hiru minutuko etena 149, 150, 151, 
152, 154 eta 
156

Arkatzak erdira 150, 151, 156, 
157 eta 163

Binaka 148, 154, 155, 
158 eta 162

Elkarlanerako
egitura espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 154, 155 
eta 161

Zenbaki berdinak 
elkarrekin

152, 153 
eta 163

Bat guztiongatik 150, 151, 156 
eta 157

Lauko kontzeptuen mapa 160

Autoebaluazio irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea bereizten dituen angelu motak.

b.1 Ea neurtzen dituen angeluen zabalerak, garraiagailua erabilita.

b.2 Ea marrazten dituen angeluak, garraiagailua erabilita.

c.1 Ea bereizten eta erabiltzen dituen sistema hirurogeitarraren unitateak, angeluen 
zabalerak neurtzeko.

d.1 Ea egiten dituen modu konplexuan adierazitako angeluen zabaleren arteko batuketak.

d.2 Ea egiten dituen modu konplexuan adierazitako angeluen zabaleren arteko kenketak.

e.1 Ea bereizten dituen ondoz ondoko angeluak, angelu auzokideak eta erpinez 
aurkako angeluak.

f.1 Ea bereizten dituen angelu osagarriak.

f.2 Ea bereizten dituen angelu betegarriak.

g.1 Ea kalkulatzen dituen triangeluen barne angeluen zabalerak.

g.2 Ea kalkulatzen dituen laukien barne angeluen zabalerak.

h.1 Ea bereizten eta deskribatzen dituen biraketaren noranzkoa eta biraketa angeluaren zabalera.

i.1 Ea ebazten duen galdera batean oinarrituta asmatutako problema bat.

j.1 Ea zatitzen duen buruz zenbaki dezimaldun bat 10ez, 100ez eta 1.000z.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluazio irizpideak ebaluazio irizpideen zehaztapena dira.

 1: Ez dakit    2: Apur bat dakit    3: Nahiko ondo dakit    4: Oso ondo dakit
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10. unitatea. Irudi lauak eta mugimenduak

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Poligonoak identifikatzea eta sailkatzea. a  Ea bereizten eta sailkatzen dituen poligonoak, alde 
kopuruaren arabera.

b  Ea bereizten eta sailkatzen dituen poligonoak, erregularrak eta 
irregularrak diren arabera.

c  Ea kalkulatzen duen poligono baten perimetroa.

Triangeluak identifikatzea eta sailkatzea. d  Ea sailkatzen dituen triangeluak, aldeen eta angeluen arabera.

e  Ea kalkulatzen dituen triangelu baten barne angeluen zabalerak.

Laukiak identifikatzea eta sailkatzea. f  Ea sailkatzen dituen laukiak, aldeen eta angeluen arabera.

g  Ea kalkulatzen dituen lauki baten barne angeluen zabalerak.

Zirkunferentzia, zirkulua eta irudi zirkular batzuk 
bereiztea.

h  Ea bereizten dituen zirkunferentzia eta zirkulua.

i  Ea bereizten dituen zirkuluerdia, sektore zirkularra, segmentu 
zirkularra eta koroa zirkularra.

Simetria duten irudiak, irudi simetrikoak eta 
transladatutakoak identifikatzea. 

j  Ea bereizten dituen simetria duten irudiak, irudi simetrikoak 
eta transladatutakoak.

k  Ea marratzen dituen irudi baten simetria ardatzak.

Problema bat ebaztea, sinplifikatuta. l  Ea sinplifikatzen duen problema bat eta ea ebazten duen.

Bi zifrako zenbaki bat 9z eta 99z biderkatzea buruz. m  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak, bi zifrako 
zenbakiak 9z eta 99z biderkatzeko.

• Poligonoak eta haien elementuak.

• Poligonoen sailkapena.

• Poligonoaren perimetroa.

• Triangeluen sailkapena.

• Laukien sailkapena.

• Triangeluen eta laukien barne angeluen batura.

• Zirkunferentzia eta zirkulua.

• Irudi zirkularrak.

• Simetria duten irudiak eta irudi simetrikoak.

• Translazioa.

• Problema bat ebaztea, sinplifikatuta.

• Bi zifrako zenbaki bat 9z biderkatzea buruz.

• Bi zifrako zenbaki bat 99z biderkatzea buruz.
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APIRILA MAIATZA EKAINAMARTXOA  OTSAILA URTARRILAIRAILA URRIA AZAROA ABENDUA 

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazleak Or. EI

Ea erabiltzen dituen zuzen eta jarioarekin lauki moten izenak, inguru hurbileko 
objektuak zehatz deskribatzeko.

170.-171. f

Ea ulertzen duen konparaziozko esaldien esanahia, egia ala gezurra diren erabakitzeko. 175.

Ea identifikatzen dituen poligonoak eta haien elementuak inguru hurbileko objektuetan. 164.-165. a  b

Ea sailkatzen dituen poligonoak aldeen arabera, eguneroko problemak ebazteko. 166.-167. a  b

Ea aplikatzen dituen geometriari eta aritmetikari buruzko ezagutzak, inguruko 
objektu triangeluarren angeluak kalkulatzeko.

168.-169. d  e

Ea erabiltzen dituen ikasitako ezagupenak, ohiko bizimoduan dagoen lauki formako 
objektu baten perimetroa kalkulatzea eskatzen duten egoerak ebazteko.

170.-171. c  f

Ea bereizten dituen zirkulua eta irudi zirkularrak inguru hurbileko objektuetan, baita 
haien elementuak ere.

172. h  i

 Ea bereizten duen inguru fisikoan eta naturalean ageri den simetria. 173. j  k

Ea sinplifikatzen dituen eguneroko bizimoduko problemak, errazago ebazteko. 174. l

Ea aplikatzen dituen lortutako ezagupenak, eguneroko bizimoduko problemak ebazteko. 176.-177.

 Ea ezagutzen dituen unitatean ikasitako irudi geometrikoak koadroetan. 178. a

 Ea ebazten dituen poligono moten neurriari buruzko inguru fisikoko eta naturaleko 
problemak.

166.-167. a - c

 Ea erabiltzen duen marrazketarako materiala (erregela, konpasa, angelu 
garraiagailua…) kontuz eta zehaztasunez, zirkuluak eta irudi zirkularrak egiteko. 

172. h  i

 Ea erabiltzen dituen marrazketarako programa informatikoak, irudi geometrikoekin 
konposizio artistikoak egiteko.

178.

 Ea aintzatesten duen erkidego guztiaren mesedetan gainerakoei laguntzeak duen 
garrantzia. 

164.-165.

 Ea aztertzen dituen arte lanak, simetria duten irudiak, irudi simetrikoak eta 
transladatutakoak identifikatuta. 

173. j  k

 Ea garatzen dituen arretarako eta konparaziorako teknikak, triangeluak aldeen eta 
angeluen arabera sailkatzeko.

168.-169. d

 Ea egiten dituen unitateko funtsezko edukien laburpenak, eskemak eta kontzeptuen 
mapak.

176.-177. a  - k

Ea lantzen dituen buruzko kalkulurako estrategia pertsonalak, bi zifrako zenbakiak 
99z azkar eta seguru biderkatzeko.

175. m

Ea adierazten dituen behar bezala matematikako problemak ebazteko egoerei aurre 
egin beharrak eragiten dizkion emozioak.

174. l

Proposamen didaktikoa  267
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

164.-165. Lauko taldetan, desertuan ura bilatzeko teknikei buruzko informazioa bilatu Interneten. 
Mimika erabilita, azaldu ikasgelan, eta saiatu asmatzen.  

Zahorien lanbidea ura bilatzearekin dago lotuta. Haien teknika zein den ikertu, eta 
koadernoan jaso.

Hexagono erregular bat zirkulu baten barruan konpas batekin lagunduta nola 
marrazten den bilatu Interneten. Koadernoan marraztu.  

166.-167. 11 eta 15 alde bitarteko poligonoek zer izen duten bilatu Interneten.
  

Poligono konkaboei buruzko informazioa bilatu Interneten.
Poligono konkaboen eta konbexuen artean zer alde dagoen idatzi koadernoan.   

168.-169. Erregela bat erabilita, triangelu aldekide, isoszele eta eskaleno bana kalkatu.
Jarduera hori behin eta berriro egin mota bereko sei izan arte, eta, ondoren, moztu. 
Hexagono erregular bat egiten saiatu moztutako triangeluekin, eta zein erabili duzun 
eta zergatik azaldu.

  

170.-171. Lauko taldetan, lauki formako objektuak aurkitu ikastetxean, eta paralelogramo moten 
arabera sailkatu.   

172. A la rueda rueda abestiaren bideoa bilatu Interneten, eta ikasi. Ondoren, biribilean jarri 
eskutik helduta, eta abestia kantatzen duzuen bitartean biratu.   

173. Lorategi batera edo landara irteera bat egitean, simetrikoak diren hostoak eta loreak 
bildu.
Behin ikasgelan, taldeka, horma irudi bat egin guztiok jasotako materialarekin.

   

 

174. Irakasleak ikasgelako leihoen markoak espumiloiarekin apaintzeko esan dizue.
Zenbat metro behar dituzue?  

175. Izango al zinateke gai asmatzeko paper laukidun baten edo paper milimetratu baten 
perimetroa, karratuen alde bat bakarrik neurtuta? Nola egingo zenukeen azaldu.    

176. Lauko taldetan, lauki mota bakoitzeko adibide bat kalkatu, eta irudiak triangelutan 
deskonposatu. Kalkatutako irudi bakoitza eraikitzeko zer motatako angeluak beharko 
zenituzkeen azaldu.

   

177. Luzera, edukiera, masa eta denbora neurtzeko tresnen adibideak eman.
  

178. Txikitan, sei bat eta lau bat marraztuta, aurpegi baten itxura lortzen zenuen. 4-6 
laguneko taldetan, gizaki baten edo animalia baten gorputza marraztu unitatean 
ikasitako irudi lauekin. Abesti bat asmatu kideei azaltzeko.

   

179. Marrazkien laguntzarekin, ea hiru eta hamar alde bitarte dituzten poligono guztiek 
izan dezaketen simetria ardatza arrazoitu.   
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ELKARLANEKO IKASKUNTZA

Elkarlaneko ikaskuntzaren metodologiaren bitartez, unitate honetako helburuak 
lortzeko, honako egitura hauek erabiliko dira. Proposamen didaktiko honetako 
hasierako orrialdeetan, haien deskribapena kontsulta daiteke.

Honako taula hau erabilita, ikasleek nork bere autoebaluazioa egitea komeni da. 
Unitate didaktikoa hasi orduko, ikasle bakoitzak proposatutako helburuak lortzeko 
zer jakin behar duen jakin dezan eta, unitatea bukatzean, egin duen aurrerakuntza 
ebalua dezan.

Autoebaluazio irizpideak   
Hasierakoa   Amaierakoa Irakasleen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea bereizten eta sailkatzen dituen poligonoak, alde kopuruaren arabera.

b.1 Ea bereizten eta sailkatzen dituen poligonoak, erregularrak eta irregularrak diren arabera.

c.1 Ea kalkulatzen duen poligono baten perimetroa.

d.1 Ea sailkatzen dituen triangeluak, aldeen arabera.

d.2 Ea sailkatzen dituen triangeluak, angeluen arabera.

e.1 Ea kalkulatzen dituen triangelu baten barne angeluen zabalerak.

f.1 Ea sailkatzen dituen laukiak, aldeen eta angeluen arabera.

g.1 Ea kalkulatzen dituen lauki baten barne angeluen zabalerak.

h.1 Ea bereizten dituen zirkunferentzia eta zirkulua.

i.1 Ea bereizten dituen zirkuluerdia, sektore zirkularra, segmentu zirkularra eta koroa 
zirkularra.

j.1 Ea bereizten dituen simetria duten irudiak, irudi simetrikoak eta transladatutakoak.

k.1 Ea marratzen dituen irudi baten simetria ardatzak.

l.1 Ea sinplifikatzen duen problema bat eta ea ebazten duen.

m.1 Ea biderkatzen dituen buruz bi zifrako zenbakiak 9z eta 99z.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluazio irizpideak ebaluazio irizpideen zehaztapena dira.

 1: Ez dakit   2: Apur bat dakit   3: Nahiko ondo dakit   4: Oso ondo dakit

Elkarlanerako 
oinarrizko egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 164, 170, 174 eta 
175

1-2-4 170 eta 171

Orri birakaria 174 eta  175

Hiru minutuko etena 165, 166, 167, 168, 
169, 172 eta 173

Arkatzak erdira 168, 169, 178 eta  
179

Binaka 166, 167, 172, 173, 
176 eta 177

Elkarlanerako
egitura espezifikoak 

Orrialdeak

Zenbakia 166, 167, 
176 eta 177

Zenbaki berdinak elkarrekin 170, 171, 
178 eta 179

Bat guztiongatik 168, 169, 
172 eta 173

Lauko kontzeptuen mapa 176

Galderen katea 179

Hobe elkarrekin 164
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11. unitatea. Azalera eta azalera neurriak

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Irudi errazen azalera neurtzea. a  Ea kalkulatzen duen irudi erraz baten azalera, unitate karratu 
bat erreferentziatzat hartuta.

Metro karratua, dezimetro karratua eta zentimetro 
karratua identifikatzea azalera unitate gisa.

b  Ea erabiltzen dituen azalera unitateak, azalera kalkulatzeko.

Ikasitako azalera unitateen arteko baliokidetasunak 
ezagutzea eta erabiltzea.

c  Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen azalera unitateen arteko 
baliokidetasunak.

Karratu baten eta laukizuzen baten azalera kalkulatzea. d  Ea kalkulatzen duen karratu baten eta laukizuzen baten azalera.

Triangelu baten eta erronboide baten azalera kalkulatzea. e  Ea kalkulatzen duen triangelu baten eta erronboide baten 
azalera.

Problema bat ebaztea, irudien azalerak kalkulatuta. f  Ea ebazten dituen problemak, irudi konposatuen azalerak 
kalkulatuta.

Bi zifrako zenbakien arteko biderkadura eta zatidura 
buruz kalkulatzea, gutxi gorabehera.

g  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak, bi zifrako 
zenbakien arteko gutxi gorabeherako biderkadura eta zatidura 
kalkulatzeko.

• Gainazalaren neurketa: azalera.

• Metro karratua, dezimetro karratua eta
zentimetro karratua.

• Karratuaren eta laukizuzenaren azalera.

• Triangeluaren eta erronboidearen azalera.

• Problemak ebaztea, irudien azalera kalkulatuta.

• Bi zifrako zenbakien biderkadura kalkulatzea 
buruz, gutxi gorabehera.

• Bi zifrako zenbakien zatidura kalkulatzea buruz, 
gutxi gorabehera.

288_309_U11_102886_LP.indd   288 10/07/13   10:52



Proposamen didaktikoa  289

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA APIRILA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

11. unitatea. Azalera eta azalera neurriak

OG AA Adierazleak Or. EI

Ea ahoz adierazten duen landu duen buruzko kalkulurako estrategia. 191. g

 Ea bereizten dituen poligono motak ohiko inguruko objektuetan. 180.-181.

Ea ebazten dituen azaleraren kalkuluari buruzko ohiko bizimoduko problemak. 182.-183. a

Ea erabiltzen dituen azalera unitateen arteko baliokidetasunak, hainbat unitatetan 
adierazitako inguruko azalerak konparatzeko.

184.-185. b  c

Ea aplikatzen dituen formulak, ohiko bizimoduko objektuetan dauden karratuen eta 
laukizuzenen azalerak kalkulatzeko.

186.-187. d

Ea kalkulatzen dituen triangeluen eta erronboideen azalerak, inguru fisikoko 
problemak ebazteko.

188.-189. e

Ea ebazten dituen ohiko bizimoduko problemak, azalera nola kalkulatu badakigun 
poligonoez osatutako irudi konposatuen azaleraren kalkuluaren bidez.

190. f

Ea aplikatzen dituen orain arte ikasitako ezagupenak, inguru fisikoko eta naturaleko 
problemak ebazteko.

192.-193.

Ea erabiltzen dituen azaleren kalkuluari buruzko ezagupenak, inguruko objektuen 
azalera gutxi gorabehera kalkulatzeko.

194. a  - e

 Ea ebazten dituen azalerari buruzko eguneroko bizimoduko problemak, tartean 
azalera neurriak daudenean.

184.-185. b  c

 Ea interpretatzen duen marrazki bat, adierazitako irudiaren azalera kalkulatzeko. 182.-183. a

 Ea interpretatzen duen poligonoz osatutako irudi baten marrazkia, azalera osoa 
kalkulatzeko.

190. f

 Ea aintzatesten duen pertsonen askatasuna giza eskubideetatik garrantzitsuena 
dela.

180.-181.

 Ea zehazten duen monumentu artistikoen azaleraren neurria, triangelu baten azalera 
kalkulatzeko formularen bidez.

188.-189. e

Ea garatzen dituen arrazoibide induktiboaren prozesuak, edozein karraturen eta 
laukizuzenen azalera kalkulatzea ahalbidetzen dion formula bat lortzeko.

186.-187. d

Ea garatzen dituen buruz ikasteko teknikak, poligonoen azalera kalkulatzea 
ahalbidetzen duten formulak gogoratzeko.

192.-193. d  e

 Ea antolatzen duen modu autonomoan aztarnategi baterako txangoa. 194.

Ea behar bezala adierazten dituen, matematikako erronkak ebatzi behar dituenean, 
sentitzen dituen emozioak.

191.
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

180.-181. Mosaiko erromatarrak eta haien azpiko zoladurak eraikitzeko zer teknika eta material 
erabiltzen zituzten aurkitu.  

Harria lantzeko erabiltzen diren tresnei buruzko informazioa aurkitu Interneten.
Zure koadernoan marraztu, eta haien funtzioak azaldu. Horietako zein erabiliko 
zenuke mosaiko bat egiteko?

  

Zeure mosaikoa eraiki. Teselak eraikitzeko, paper laukiduna margo edo motz 
dezakezu, edo bestela, kartoi mehe, paper itsaskor edo koloretako goma paper 
koadroak motz ditzakezu. Ondoren, marrazkiren bat marraztu, eta haren gainean 
moztutako koadrotxoak itsatsi.

 

Amerikara eramandako esklaboen musikak gaur egungo musikan nola eragin duen 
azaltzen duen honako artikulu hau irakurri (gaztelaniaz).
http://raimundopinedaestudio.files.wordpress.com/2010/06/breve_historia_
de_la_musica_popular.pdf<}100{>http://raimundopinedaestudio.files.
wordpress.com/2010/06/breve_historia_de_la_musica_popular.pdf

 

182.-183. Aurreko mosaikoaren eta adierazitako irudi guztien azalera kalkulatu, tesela neurketa 
unitate gisa hartuta.  

184.-185. Orri zuri batean, erregela graduatu bat erabilita, marratu sareta bat, 1 cm2-ko 
karratuduna. Ondoren, aurreko ariketan egindako mosaikoa ipini gainean, haren 
silueta markatu boligrafo batekin; ondoren, kendu; eta haren azalera kalkulatu 
zentimetro koadrotan. Gero, neurketa hori dezimetro karratutan adierazi.

   

186.-187. Zure ikasgelako lurzoruaren azalera kalkulatu zentimetro karratutan eta metro 
karratutan, lauzetako baten azaleratik abiatuta.    

188.-189. Hiru talde osatu. Lehenengoak, soka bat eta zinta itsaskorra erabilita, bi triangelutan 
banatuko du ikasgelako lurzorua; bigarrenak, triangelu horietako baten oinarria eta 
altuera neurtuko ditu; eta azken taldeak, lurzoruaren guztizko azalera kalkulatuko du, 
triangeluaren azaleratik abiatuta. Ondoren, kalkulua errepikatu, lurzorua hiru 
triangelutan banatuta. Neurriak berdinak al dira bi kasuetan? Aurreko ariketan 
lortutako emaitzekin bat datoz?

    

190. Ia ikastetxe guztietan dago kirol anitzerako kantxa bat, esaterako, futboleko kantxa 
bat, barruan saskibaloiko bi kantxa dituena. Kalkulatu kirol anitzerako pistako 
futboleko kantxaren azalera (barruan saskibaloiko kantxarik ez duena). Zure 
ikastetxean halakorik ez baduzu, Interneten aurkitu bai futbol zelai baten, bai 
saskibaloiko kantxa baten arauzko neurri maximoak eta minimoak, eta aurreko 
adibidea egin neurri horiek baliatuta. Emaitza zentimetrotan adierazi.

    

191. Binaka, norberaren gorputzak lurrean etzanda duen siluetak hartuko lukeen azalera 
kalkulatu gutxi gorabehera, eta erreferentzia gisa hartu laukizuzen eta karratua burua, 
enborra eta gorputz adarrak adierazteko eta neurtzeko. Ikastetxeko jolastokian, 
margotu problema, neurriak eta amaierako emaitza, klariona erabilita.

    

192. Ikasitako poligonoen azaleren formulekin eta haien arteko erlazioarekin egin eskema bat.
   

193. Kokapenaren arabera, parentesi batek eragiketa konbinatu baten emaitza erabat alda 
dezakeela erakusten duten adibideak eman.  

194. Dauden iturri historikoei buruzko informazioa aurkitu, eta aztarnategi arkeologiko 
batean aurki ditzakezunen zerrenda bat egin.  

195. Lagun guztiak eserita daudenean, janari azpilek hartzen ez duten azalera kalkulatzeko 
eskatzen dizun problema baten enuntziatua idatzi.   
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ELKARLANEKO IKASKUNTZA

Honako taula hau erabilita, ikasleek nork bere autoebaluazioa egitea komeni da. 
Unitate didaktikoa hasi orduko, ikasle bakoitzak proposatutako helburuak lortzeko 
zer jakin behar duen jakin dezan eta, unitatea bukatzean, egin duen aurrerakuntza 
ebalua dezan.

Elkarlaneko metodologiaren ikaskuntzaren bitartez, unitate honetako helburuak 
lortzeko, honako egitura hauek erabiliko dira. Proposamen didaktiko honetako 
hasierako orrialdeetan, haien deskribapena kontsulta daiteke.

Elkarlanerako
oinarrizko egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 180, 181 
eta 186 

1-2-4 182 eta 183

Orri birakaria 184, 185 
eta 191

Orri birakaria binaka 190

Hiru minutuko etena 182, 184, 
188 eta 190

Arkatzak erdira 188, 189 
eta 193

Binaka 186, 187, 
192, 194 
eta 195

Elkarlanerako
egitura espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 186, 187 
eta 195

Zenbaki berdinak elkarrekin 184, 185 
eta 193

Bat guztiongatik 182, 183, 
188 eta 189

Lauko kontzeptuen mapa 192

Zalantzen zakua 195

Hobe elkarrekin 180

Autoebaluazio irizpideak
Hasierakoa    Amaierakoa Irakaslearen 

azken balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea kalkulatzen duen irudi erraz baten azalera, unitate karratu bat erreferentziatzat hartuta.

b.1 Ea erabiltzen dituen azalera unitateak, azalera kalkulatzeko.

c.1 Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen azalera unitateen arteko baliokidetasunak.

d.1 Ea kalkulatzen duen karratu baten azalera.

d.2 Ea kalkulatzen duen laukizuzen baten azalera.

e.1 Ea kalkulatzen duen triangelu baten azalera.

e.2 Ea kalkulatzen duen erronboide baten azalera.

f.1 Ea ebazten dituen problemak, irudi konposatuen azalerak kalkulatuta.

g.1 Ea kalkulatzen dituen bi zifrako zenbakien arteko biderkadurak eta zatidurak buruz.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluazio irizpideak ebaluazio irizpideen zehaztapena dira.

 1: Ez dakit   2: Apur bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit
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12. unitatea. Informazioaren tratamendua

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Taula batean, maiztasuna eta moda identifikatzea. a  Ea egiten duen maiztasunen taula eta ea identifikatzen duen 
moda adierazten duen datua.

Datu multzo baten batez besteko aritmetikoa kalkulatzea. b  Ea kalkulatzen duen datu multzo baten batez besteko aritmetikoa.

Barra grafiko sinpleak eta bikoitzak interpretatzea eta egitea. c  Ea egiten eta interpretatzen dituen barra grafiko sinpleak eta 
bikoitzak.

Maiztasunen poligonoak interpretatzea eta egitea. d  Ea egiten eta interpretatzen dituen maiztasunen poligonoak.

Piktogramak interpretatzea eta egitea. e  Ea egiten eta interpretatzen dituen piktogramak.

Problema bat ebaztea, datuak grafiko batetik lortuta. f  Ea ebazten duen problema bat, datuak grafiko batetik lortuta.

Hiru zifrako zenbakien arteko gutxi gorabeherako 
biderkadura eta zatidura buruz kalkulatzea.

g  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak, hiru 
zifrako zenbakien arteko gutxi gorabeherako biderkadura eta 
zatidura kalkulatzeko.

• Maiztasunen taula eta moda.

• Batez besteko aritmetikoa.

• Barra grafiko sinplea.

• Barra grafiko bikoitza.

• Maiztasunen poligonoa.

• Piktograma.

• Problema bat ebaztea, datuak grafiko batetik lortuta.

• Hiru zifrako zenbakien arteko gutxi gorabeherako 
biderkadura buruz kalkulatzea.

• Hiru zifrako zenbakien arteko gutxi gorabeherako 
zatidura buruz kalkulatzea.
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

12. unitatea. Informazioaren tratamendua

OG AA Adierazleak Or. EI

 Ea ahoz deskribatzen duen biderkadura eta zatidura buruz eta gutxi gorabehera 
kalkulatzeko erabilitako estrategia.

207. g

 Ea antolatzen dituen taulatan inguru hurbilean lortutako datuak. 196.-197. a

Ea kalkulatzen dituen ohiko bizimoduko problemak ebazteko datuen multzo baten 
moda eta batez besteko aritmetikoa.

198.-199. a  b

Ea konparatzen dituen barra grafiko bikoitz berean elkarrekin adierazitako aldagai 
bikoteen datuak.

200.-201. c

 Ea marrazten duen berak egindako inkesta baten emaitzei dagokien maiztasunen 
poligonoa.

202.-203. d

Ea aplikatzen duen ikonoaren balioa, datuak piktogramatan ematen diren 
problemak ebazteko.

204.-205. e

Ea lortzen dituen grafiko batetik beharrezko datuak, eguneroko bizimoduko 
problemak ebazteko.

206. f

Ea aplikatzen dituen orain arte ikasitako ezagupenak, inguru hurbileko problemak 
ebazteko.

208.-209.

Ea interpretatzen duen benetako faktura bateko grafikoa. 210. c  - e

 Ea trebetasunez erabiltzen dituen barra grafiko sinpleak edo bikoitzak, inguru 
naturala ezagutzeko eta hobeto aztertzeko.

200.-201. c

 Ea egiten dituen maiztasunen taulak inguru hurbileko datuekin. 198.-199. a

 Ea adierazten duen eguneroko bizimoduko informazioa maiztasunen poligonoetan. 202.-203. d

Ea interpretatzen dituen hainbat grafiko, testuinguru errealetako problemak 
ebazteko informazioa lortzeko.

206. f

Ea aintzatesten dituen inguru sozialean gainerakoak pazientziaz tratatu behar 
direneko egoerak.

196.-197.

 Ea egiten dituen ikonoak eta piktogramak kontuz, trebetasunez, txukun eta gustu 
artistikoarekin.

204.-205. e

Ea laburtzen dituen unitateko edukiak eskema batean. 208.-209. a  - e

 Ea erabakitzen duen modu autonomoan ingurumena zaintzeko jarraitu beharreko 
neurrien zerrenda bat egitea.

210.

 Ea behar bezala adierazten dituen, matematikako erronkak ebatzi behar dituenean, 
sentitzen dituen emozioak.

207.

Proposamen didaktikoa  311
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312  Proposamen didaktikoa 

ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

196.-197. Itsua zarela eta ikasgelako mahaitik hurbilen dagoen komunera joan nahi duzula 
imajinatu. Kontuan hartu beharreko objektu guztien eta aurkituko zenituzkeen hesi 
arkitektonikoen zerrenda bat egin.

  

Frai, aita, priore eta abade-etxe terminoen esanahia aurkitu, eta zure koadernoan idatzi.

Abade-etxe bateko esparruaren planoa marraztu, eta elementu nagusiak adierazi.

Kantu gregorianoa abade-etxeetan erabiltzen duten kantu erlijiosoa da. 4 eta 6 kide 
bitarteko taldetan, kantu gregoriano bat aurkitu, eta musika horretan inspiratutako 
letra bat asmatu, «udako oporrak lehenbailehen hasteko miraria eskatzeko».

  

198.-199. Ikasgelara eraman dituzuen zapatilen edo zapaten zerrenda egin.
  

200.-201. Maiztasunen taula bat eta barra grafiko bikoitza egin, nesken eta mutilen abesti 
gustukoenak konparatzeko.    

202.-203. Ikasleek atzo jan zituzten fruten kopuruari buruzko inkesta egin. Maiztasunen taula 
eta maiztasunen poligonoa egin. Begiratu, eta moda zein den erabaki.   

204.-205. Etxetik ikastetxerako bidean zer trafiko seinale dauden jaso, eta bidean jasotako 
datuekin piktograma egin.   

206. 4 eta 6 kide bitarteko taldetan, ikastetxeko ikasleen artean, zenbat nazionalitate dauden 
asmatu, baita horietako bakoitzeko zenbat lagun dauden ere (sexuka bereizita), eta 
ondoren, dagokion barra grafikoa egin. Datuok lortzeko, idazkariarengana jo dezakezue.

  

207. 4 eta 6 kide bitarteko taldetan, jolastu Nor da nor? jolasean kirolari ezagunen izenekin, 
eta egia edo gezurra diren enuntziatu logikoak egin.   

208. Informazioa jasotzeko edota tratatzeko tekniken izenak gogoratzeko, arau 
mnemoteknikoak prestatu.   

209. Jaso beharreko datuak eta taulako datuak zenbaki erromatarren bidez adierazten diren 
problema bat asmatu.

210. Ikastetxeko uraren, argiaren, berogailuaren edota paperaren kontsumoan aurrezteko 
proposamenen zerrenda egin. Aurrezteko neurriak jaso dituzten kartelak egin, eta 
pasilloetan eta ikastetxeko gainerako instalazioetan banatu, ikasleei eta irakasleei 
informazioa emateko.

   

211. Maiztasunak jasotzeko taula eta barra grafiko bikoitza egin, ikasgelako ikasleen artean 
zer ezaugarri diren ohikoenak zehazteko.    
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ELKARLANEKO IKASKUNTZA

Elkarlaneko ikaskuntzaren metodologiaren bitartez, unitate honetako helburuak 
lortzeko, honako egitura hauek erabiliko dira. Proposamen didaktiko honetako 
hasierako orrialdeetan, haien deskribapena kontsulta daiteke.

Honako taula hau erabilita, ikasleek nork bere autoebaluazioa egitea komeni da. 
Unitate didaktikoa hasi orduko, ikasle bakoitzak proposatutako helburuak lortzeko 
zer jakin behar duen jakin dezan eta, unitatea bukatzean, egin duen aurrerakuntza 
ebalua dezan.

Autoebaluazio irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken  
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea egiten duen maiztasunen taula bat.

a.2 Ea identifikatzen duen zer datuk adierazten duen moda maiztasunen taula batean.

b.1 Ea kalkulatzen duen datu multzo baten batez besteko aritmetikoa.

c.1 Ea egiten eta interpretatzen dituen barra grafiko sinpleak.

c.2 Ea egiten eta interpretatzen dituen barra grafiko bikoitzak.

d.1 Ea egiten eta interpretatzen dituen maiztasunen poligonoak.

e.1 Ea egiten eta interpretatzen dituen piktogramak.

f.1 Ea ebazten duen problema bat, datuak grafiko batetik lortuta.

g.1 Ea kalkulatzen duen buruz hiru zifrako zenbakien arteko gutxi gorabeherako biderkadura.

g.2 Ea kalkulatzen duen buruz hiru zifrako zenbakien arteko gutxi gorabeherako zatidura.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluazio irizpideak ebaluazio irizpideen zehaztapena dira.

 1: Ez dakit   2: Apur bat dakit  3: Nahiko ondo dakit   4: Oso ondo dakit

Elkarlanerako  
oinarrizko egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 196

1-2-4 202, 203, 
209 eta 211

Orri birakaria 198, 199 
eta 208

Hiru minutuko etena 197, 198, 
200, 202 
eta 206

Arkatzak erdira 200 eta 201

Binaka 204, 205, 
206, 207, 
210 eta 213

Elkarlanerako egitura 
espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 202, 203 
eta 209

Zenbaki berdinak elkarrekin 200, 201, 
204 eta 205

Bat guztiongatik 198, 199 
eta 211

Lauko kontzeptuen mapa 208

Galderen katea 211

Hobe elkarrekin 196

Elkarlaneko teknikak Orrialdeak

TGT 213
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