
Matematika

Ikasgelarako
programazioak

LEHEN HEZKUNTZA

4



40  Proposamen didaktikoa 

EDUKIAK

• Bost zifrara arteko zenbakiak

• Zenbakiak konparatzea

• Biderkatzeko taulak

• Biderketa eta biderketaren gaiak

• Zatiketa eta zatiketaren gaiak

HELBURUAK

Helburuak

Bost zifrara arteko zenbakiak osatzen eta deskonposatzen 
ikastea.

Bost zifrara arteko zenbakiak konparatzen ikastea.

Biderkatzeko taulak gogoratzea.

Biderketa eta biderketaren gaiak gogoratzea.

Zatiketa eta zatiketaren gaiak gogoratzea.

 OINARRIZKO GAITASUNAK

0 unitatea. Zenbakiak eta eragiketak

Gaitasuna Adierazlea Or.

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea bereizten eta behar bezala erabiltzen duen zenbakiak biderkatzearekin 
loturiko hizkuntza matematikoa problemak ebazteko.

10.

Matematikarako gaitasuna Ea bereizten dituen bost zifrako zenbakiak idazteko moduak. 7.

Ea badakizkien biderkatzeko taulak eta erabiltzen dituen, bere inguruko egoerak 
ebazteko.

9.

Ea ebazten dituen eguneroko egoerei buruzko problemak zatiketen bidez. 11.

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea erabiltzen dituen handiagoa, berdina eta txikiagoa, jolas batean irabazten nor ari 
den jakiteko.

8.

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea erabiltzen dituen ikasitako matematikako ezagutzak informazio okerrez 
jabetzeko.

6.
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EDUKIAK

• Sei eta zazpi zifrako zenbakiak

• Zenbakiak konparatzea

• Zenbakiak biribiltzea

• Zenbaki erromatarrak

• Problema bat ebaztea, urrats batzuei jarraiki

• Hiru edo lau zifrako zenbakiei ehuneko osoak 
batzea, buruz

• Hiru edo lau zifrako zenbakiei ehuneko osoak 
kentzea, buruz

• Lau zifrako zenbakiei milako osoak batzea eta 
kentzea

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Sei eta zazpi zifrako zenbakiak bereiztea eta esatea. a  Ea irakurtzen eta idazten dituen sei eta zazpi zifrako zenbakiak.

Sei eta zazpi zifrako zenbakiak konparatzea, <, = eta > 
ikurrak erabilita.

b  Ea konparatzen dituen sei eta zazpi zifrako zenbakiak, <, = eta > 
ikurrak erabilita.

Bost zifrako zenbakiak hamarmilakoetara biribiltzea eta 
lau zifrako zenbakia ehunekoetara biribiltzea.

c  Ea biribiltzen dituen bost zifrako zenbakiak hamarmilakoetara 
eta lau zifrako zenbakiak ehunekoetara.

Zenbaki erromatarrak irakurtzea eta idaztea. d  Ea irakurtzen eta idazten dituen milara arteko zenbaki 
erromatarrak.

Problemak ebazteko urratsei jarraitzea eta emaitzak 
egiaztatzea.

e  Ea jarraitzen dien problemak ebazteko urratsei eta ea 
egiaztatzen duen emaitza.

Hiru edo lau zifrako zenbakiei ehuneko osoak buruz 
batzea eta kentzea.

f  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkuluak egiteko estrategiak, hiru 
edo lau zifrako zenbakiei ehuneko osoak batzeko eta kentzeko.

Lau zifrako zenbakiei milako osoak buruz batzea eta 
kentzea.

g  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkuluak egiteko estrategiak, lau 
zifrako zenbakiei milako osoak batzeko eta kentzeko.

1. unitatea. Zazpi zifrara arteko zenbakiak
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea badakien esapide baten esanahia azaltzen. 12.-13.

Ea zuzen irakurtzen eta idazten dituen eguneroko bizitzan 
erabiltzen diren sei eta zazpi zifrako zenbakiak.

14.-15. a

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

16.-17. b

Ea badakizkien zenbakiak idazteko zenbait modu eta ea zuzen 
erabiltzen dituen.

20.-21. d

Ea problemak irakurtzean enuntziatua ulertzen duen eta ea 
jabetzen den haiek ebazteko egiten den galderaz.

22. e

Matematikarako gaitasuna Ea lotzen dituen ehunmilakoak eta sei zifrako zenbakiak bi 
kontzeptu horiek erabiltzen diren eguneroko bizitzako egoerekin.

16.-17. a  
b

Ea biribiltzen dituen eguneroko bizitzako kopuruak, gutxi 
gorabeherako kalkuluak egiteko.

18.-19. c

Ea aurretiko ezagutzak askotariko ariketetan aplikatzen dituen. 24.-25.

Informazioa tratatzeko eta teknologia 
digitala erabiltzeko gaitasuna

Ea erabiltzen dituen zenbakien biribiltzeei buruzko datuak 
antolatzeko taula errazak.

18.-19. c

Ea identifikatzen duen problemetako informazioa eta badakien 
problemak ebazteko urratsei jarraitzen.

22. e

Ea diseinatzen duen festa baterako gonbidapen txartel bat, 
beharrezko datu guztiak adierazita.

26.

Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna

Ea sustatzen duen talde lana, problemak ebazteko garaian sor 
daitezkeen zailtasunei elkarrekin aurre egiteko.

23.

Ea erabiltzen dituen handiagoa, berdina eta txikiagoa, eztabaida  
batean egia nork dioen jakiteko.

14.-15. b

Giza eta arte kulturarako gaitasuna Ea ezagutzen duen zenbaki erromatarren jatorri historikoa eta ea 
badakien gaur egun oraindik zer egoeratan erabiltzen diren.

20.-21. d

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea garatzen dituen buruzko kalkuluak egiteko estrategiak, 
problemetan aplikatzeko.

23. f  
g

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

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea zehazten dituen urtebetetze festa bat antolatzeko xehetasun 
guztiak.

26.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako 
gaitasuna: gaitasun emozionala

Ea gogoeta egiten duen beldurra senti daitekeen egoerei buruz. 12.-13.
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EDUKIAK

• Bi zenbakiren arteko batuketa, bururakoekin eta 
bururakorik gabe

• Bi zenbakiren arteko kenketa, bururakoekin eta 
bururakorik gabe

• Batuketaren trukatze eta elkartze propietateak

• Kenketaren proba

• Parentesien erabilera

• Problema bat ebazteko behar diren datuak 
hautatzea

• Hiru eta lau zifrako zenbakiei 101 batzea

• Hiru eta lau zifrako zenbakiei 101 kentzea

• Hiru eta lau zifrako zenbakiei 201 batzea

• Hiru eta lau zifrako zenbakiei 201 kentzea

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Batuketaren trukatze eta elkartze 
propietateak bereiztea eta erabiltzea.

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

Kenketak kalkulatzea eta kenketaren proba 
erabiliz egiaztatzea.

b  Ea egiaztatzen duen kenketen emaitza kenketaren proba erabiliz.

Batuketa eta kenketa eragiketa konbinatuak 
kalkulatzea.

c  Ea egiten dituen eragiketa konbinatuak, parentesia dutenak nahiz ez 
dutenak.

Problema bat ebaztea, enuntziatutik 
beharrezkoak diren datuak soilik hautatuta.

d  Ea hautatzen dituen enuntziatuko datuen artetik problema ebazteko behar 
direnak soilik eta ea problema ebazten duen.

Hiru eta lau zifrako zenbakiei 101 eta 201 
batzea eta kentzea.

e  Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak hiru eta lau zifrako 
zenbakiei 101 eta 201 batzeko eta kentzeko.

2. unitatea. Batuketa eta kenketa
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea badakien esaera baten esanahia azaltzen. 28.-29.

Ea idazten eta interpretatzen duen kenketa bat zuzen eginda dagoela egiaztatzeko proba. 32.-33. b

Ea behar bezala erabiltzen eta baliatzen dituen parentesiak eragiketa konbinatuetan. 34.-35. c

Ea azaltzen duen hautatutako datuen arabera problema bati zer galdera dagokion. 36. d

Matematikarako 
gaitasuna

Ea erabiltzen dituen ikasitako ezagutzak batuketa eta kenketa errazak kalkulatzeko. 28.-29.

Ea ebazten dituen batuketaren bidez eguneroko bizitzako eta eskolako egoerei 
buruzko problemak.

30.-31. a

Ea aplikatzen dituen batuketaren propietateak bere inguruneko problemak bizkor 
ebazteko.

30.-31. a

Ea aztertzen duen kenketa bat ongi eginda dagoen, dagokion probaren bidez. 32.-33. b

Ea ebazten dituen eragiketa konbinatuak, parentesia dutenak nahiz ez dutenak, 
eguneroko bizitzako egoerei buruzko problemetan.

34.-35. c

Ea aplikatzen dituen batuketaren propietateak bere inguruneko egoeretako ohiko 
kalkuluak egiteko eta problemak ebazteko.

38.-39. a

Informazioa tratatzeko 
eta teknologia digitala 
erabiltzeko gaitasuna

Ea interpretatzen duen problema bateko informazioa eta ea ebazten duen problema, 
informazio adierazgarria soilik erabiliz.

36. d

Ea eskema bat erabiltzen duen bere ingurunearekin loturiko problemak ebazteko. 38.-39.

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea garatzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, problemetan aplikatzeko. 37. e

Ea egiaztatzen duen bere ikaskuntzaren aurrerapena. 38.-39.

Norberaren 
autonomiarako eta 
ekimenerako 
gaitasuna

Ea baduen konfiantzarik problemak ebazteko dituen gaitasunetan, eta ea bilatzen 
dituen buruz kalkulatzeko prozedura originalak problemak ebazteko.

37.

Ea erabakitzen duen zein den ibilbide bat egiteko garraiobide egokiena. 40.

Ea zehazten duen zein den zenbait aukeraren artean merkeena. 40.
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EDUKIAK

• Biderketaren trukatze eta elkartze propietateak

• Bi zifrako zenbakiez biderkatzea

• Banatze propietatea

• Hiru zifrako zenbakiez biderkatzea

• Eragiketei erreparatzea eta enuntziatuko datuak 
osatzea, ondoren problemak ebazteko

• Bi zifrako zenbakiak 4z, 6z eta 20z biderkatzea, 
buruz

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Biderketaren trukatze eta elkartze propietateak bereiztea eta 
erabiltzea.

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

Bi zifrako zenbakiez biderkatzea. b  Ea zuzen egiten dituen bi zifrako zenbakiez 
biderkatzeko eragiketak.

Biderketaren banatze propietatea bereiztea eta erabiltzea. c  Ea bereizten eta erabiltzen duen biderketaren banatze 
propietatea.

Hiru zifrako zenbakiez biderkatzea. d  Ea zuzen egiten dituen hiru zifrako zenbakiez 
biderkatzeko eragiketak.

Eragiketei erreparatzea eta datuak osatzea, ondoren problemak 
ebazteko.

e  Ea erreparatzen dien eragiketei eta ea osatzen dituen 
datuak, gero problema ebazteko.

Bi zifrako zenbakiak 4z, 6z eta 20z biderkatzea, buruz. f  Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak bi 
zifrako zenbakiak 4z, 6z eta 20z biderkatzeko.

3. unitatea. Biderketa
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea zuzen idazten eta osatzen duen hiru zifrako zenbakiez eginiko biderketen 
egitura.

50.-51. d

Ea ulertzen dituen problemak, haiek ebazteko beharrezko informazioa aurkitzeko. 52. e

Matematikarako 
gaitasuna

Ea erabiltzen dituen aurreko ikasturteetan ikasitako ezagutzak, eragiketak 
kalkulatzeko eta zenbaketak egiteko.

42.-43.

Ea aplikatzen dituen biderketaren propietateak, bere inguruko problemak bizkor 
ebazteko.

44.-45. eta 
48.-49.

a  c

Ea badakien bi zifrako zenbakiez biderkatzen eta ea egiten dituen halako 
biderketak.

46.-47. b

Ea badakien hiru zifrako zenbakiez biderkatzen eta ea egiten dituen halako 
biderketak.

50.-51. d

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia 
digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Ea interpretatzen dituen planteatutako eragiketak, eguneroko bizitzako egoerei 
buruzko problemak ebazteko.

52. e

Ea eskema modura adierazten dituen unitatean landutako edukiak. 54.-55. a - d

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea egiten duen gogoeta zenbait herrialdetako jakien arteko desberdintasunez. 42.

Ea sustatzen duen talde lana, unitateko errepasorako ariketak taldean ebaztean. 54.-55. a - d

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea garatzen dituen arretarako estrategiak, objektuak eskuz maneiatuta biderketaren 
propietateak ondorioztatzeko.

44.-45. 
eta 48.-49.

a  c

Ea garatzen dituen antolaketa estrategiak, bi zifrako zenbakiez biderkatzean. 46.-47. b

Ea garatzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, problemetan aplikatzeko. 53. f

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ea adierazten duen planteatutako problema baten erantzuna argi, garbi eta txukun. 53.

Ea ari den ikasten hala eskatzen duten egoeretan erabakiak hartzen. 56.

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna: 
gaitasun 
emozionala

Ea egiten duen gogoeta sentimenduak jokoan diren egoeretan hartuko lituzkeen 
erabakiei buruz.

56.
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EDUKIAK

• Zatiketa eta zatiketaren gaiak

• Zatiketaren proba

• Bi zifrako zenbakiez zatitzea

• Zatiduran zeroak dituzten zatiketak

• Zatiketa zehatzaren propietatea

• Problema bat ebazteko eragiketa kopurua

• 0z amaitzen diren zenbakiak 10ez, 100ez eta 
1.000z zatitzea

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zatiketaren proba egiten jakitea eta aplikatzea. a  Ea egiaztatzen duen zatiketa baten emaitza zatiketaren 
proba erabiliz.

Bi zifrako zatitzailea duten zatiketak kalkulatzea. b  Ea kalkulatzen dituen bi zifrako zatitzailea duten zatiketen 
zatidurak eta hondarra.

Zatiduran zeroak dituzten zatiketak kalkulatzea. c  Ea kalkulatzen dituen zatiduran zeroak dituzten zatiketen 
zatidura eta hondarra.

Zatiketa zehatzaren propietatea ezagutzea eta erabiltzea. d  Ea ezagutzen duen zatiketa zehatzaren propietatea  
eta ea erabiltzen duen zatiketak egiteko.

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

e  Ea badakien problema bat ebazteko zenbat eragiketa  
behar diren eta ea problema ebazten duen.

Bost zifrara arteko zenbakiak 10ez, 100ez eta 1.000z 
zatitzea, buruz.

f  Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak,  
bost zifrara arteko zenbakiak 10ez, 100ez eta 1.000z  
zatitzeko.

4. unitatea. Zatiketa
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna 

Ea azaltzen duen, ahoz eta idatziz, zatiketa bat ongi eginda dagoela 
egiaztatzeko erabiltzen den prozesua.

60.-61. a

Ea identifikatzen duen probleman planteatutako egoera eta ea badakien 
zenbat eragiketa behar diren problema ebazteko.

68. e

Matematikarako 
gaitasuna

Ea kalkulatzen dituen bi zifrako zatitzailea duten zatiketak eguneroko egoerei 
buruzko problemetan.

62.-63. b

Ea erabiltzen dituen ikasitako eragiketak, bere inguruko egoerei buruzko 
problemak ebazteko.

64.-65. b  c

Ea aplikatzen duen zatiketa zehatzaren propietatea zatiketak kalkulatzeko. 66.-67. d

Ea badakien problema bat ebazteko zenbat eragiketa behar diren eta ea 
problema ebazten duen.

68. e

Ea erabiltzen dituen ikasitako eduki matematikoak, askotariko problemak ebazteko. 70.-71.

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako 
gaitasuna

Ea badakien animalia batzuk nola ugaltzen diren. 58.-59.

Ea ebazten dituen kode edo tarifekin loturiko problemak, egoera errealei buruzkoak. 70.-71. b  e

Informazioa 
tratatzeko eta teknologia 
digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea erabiltzen duen datu tauletan adierazitako informazioa. 62.-63.

Ea bereizten duen enuntziatu bateko informazioa eta ea aukeratzen duen 
problema ebazteko behar duena soilik.

68. e

Ea erabiltzen duen kalkulagailua, buruz egindako eragiketak egiaztatzeko. 69. f

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea bihurtzen dituen banaketarekin loturiko problemetako egoerak zenbakizko 
adierazpen eta ea ebazten dituen.

66.-67. b - d

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea aplikatzen dituen egiaztatze metodoak, zatiketen kalkuluetan akatsak aurkitzeko. 60.-61. a

Ea garatzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, problemetan aplikatzeko. 69. f

Ea egiten dituen unitatean ikasitakoa idatziz adierazteko laburpenak. 70.-71. a - d

Norberaren 
autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea konparatzen duen animalia batzuen kumeek helduekiko duten 
independentzia eta haurrek duten dependentzia.

58.-59.

Ea baduen konfiantzarik bere gaitasunetan, zatiketa problemak ebazteko. 64.-65. b  c

Ea badakien zenbaiten artean opari bat nola erosi antolatzen. 72.

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ea erabakitzen duen norbaiti zenbait opariren artetik zein gustatuko 
litzaiokeen gehien.

72.
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EDUKIAK

• Zatikiak eta gaiak

• Zatikiak konparatzea

• Zatikiak zatikien batuketa gisa adieraztea

• Kopuru baten zatikia

• Problemak bi eragiketa eginez ebaztea

• Bi edo hiru zifrako zenbakiak 4z, 6z eta 20z 
zatitzea, buruz

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zatiki bat bereiztea, gaiak identifikatzea eta zer esan nahi duten 
jakitea.

a  Ea irakurtzen, idazten eta adierazten dituen 
zatikiak.

Zatikiak irakurtzea, idaztea eta era grafikoan adieraztea.

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

Zatikiak beste zatiki batzuen batuketa gisa adieraztea. c  Ea idazten dituen zatikiak izendatzaile bereko 
zatikien arteko batuketa gisa.

Kopuru baten zatikia kalkulatzea. d  Ea kalkulatzen duen zenbaki baten zatikia, 
zenbakitzailea 1 izanik.

Problema bateko datuak interpretatzea eta bi eragiketa erabiliz 
ebaztea.

e  Ea ebazten dituen problemak bi eragiketa 
eginez.

Bi edo hiru zifrako zenbakiak 4z, 6z eta 20z zatitzea, buruz. f  Ea erabiltzen duen buruzko kalkulua bi edo hiru 
zifrako zenbakiak 4z, 6z eta 20z zatitzeko.

5. unitatea. Zatikiak
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK
Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea erabiltzen duen zuzen zatikiei lotutako hiztegia inguruko egoeretan. 82.-83. a

Ea ulertzen duen inguruko egoera bati buruzko problema baten enuntziatua, 
problema bi eragiketaren bidez ebazteko.

90. e

Ea erakusten duen ulertzen dituela inguruko egoera bati buruzko problema 
baten enuntziatua eta erantzuna, enuntziatuan falta diren zatiak osatzeko.

91.

Matematikarako 
gaitasuna

Ea erabiltzen dituen baino txikiago eta baino handiago kontzeptuak, zatikiak 
konparatzeko.

84.-85. a  b

Ea adierazten dituen zatikiak izendatzaile bera duten zatikien arteko batuketa 
gisa.

86.-87. a  c

Ea kalkulatzen duen kopuru baten zatikia, ikastetxeko jarduerari lotutako 
problemak ebazteko.

88.-89. a  d

Ea ebazten dituen problemak bi eragiketa eginez. 90. e

Ea erabiltzen duen zatikiei buruz ikasitakoa eguneroko zereginetan. 94. a d

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako 
gaitasuna

Ea kalkulatzen dituen magnitudeen neurketarekin zerikusia duten kopuruen 
zatikiak.

88.-89. a  d

Informazioa tratatzeko 
eta teknologia digitala 
erabiltzeko gaitasuna

Ea hautatzen duen datu taulatan aurkeztutako informazioa. 92.-93.

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea sustatzen duen talde lana, problemak taldean ebatzita. 80.-81.

Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen beste kultura batzuetako zenbaki sistemak. 92.-93.

Ea erakusten duen ingurumena babesteko konpromisoa. 94.

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea lotzen dituen zatikiak eta haien adierazpena forma eta estilo artistikoekin. 82.-83. a  

Ea badakien esaten zatiki bat beste bat baino handiagoa edo txikiagoa den, 
haren adierazpen grafikoaren bidez.

84.-85. a  b

Ea erabiltzen dituen formak eta koloreak zatikiak adierazteko. 86.-87. a  c

Ea diseinatzen duen eskultura bat berrerabilitako materialekin. 94.

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea garatzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, problemetan erabiltzeko. 91. f

Norberaren 
autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ea jabetzen den akordioetara iristeko beharrezkoa dela elkarrizketa. 80.-81.



152  Proposamen didaktikoa 

EDUKIAK

• Zenbaki hamartarrak idaztea eta irakurtzea

• Zenbaki hamartarrak konparatzea eta ordenatzea

• Zenbaki hamartarren arteko batuketa eta kenketa

• Unitatea, hamarrena eta ehunena

• Problema baten erantzuna iritzira kalkulatzea

• Bi eta hiru zifrako zenbakiak 5ez eta 50ez 
biderkatzea, buruz

• Bi eta hiru zifrako zenbakiak 5ez eta 50ez zatitzea, 
buruz

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zenbaki hamartarrak irakurtzea eta idaztea. a  Ea irakurtzen eta idazten dituen zenbaki hamartarrak.

Zenbaki hamartarrak konparatzea <, = eta > ikurrak erabiliz. b  Ea zuzen konparatzen dituen zenbaki hamartarrak.

Zenbaki hamartarrak ordenatzea <, = eta > ikurrak erabiliz. c  Ea zuzen ordenatzen dituen zenbaki hamartarrak.

Zenbaki hamartarren arteko batuketak eta kenketak egitea. d  Ea egiten dituen zenbaki hamartarren arteko batuketak eta 
kenketak.

Hamarrena eta ehunena unitate hamartarrak direla jakitea, 
eta haien adierazpenak identifikatzea.

e  Ea bihurtzen dituen adierazpen hamartarrak zatiki, eta 
alderantziz.

Problema baten emaitza iritzira kalkulatzea, eta egiaztatzea. f  Ea kalkulatzen duen iritzira eta egiaztatzen duen problema 
baten erantzuna.

Bi eta hiru zifrako zenbakiak 5ez eta 50ez biderkatzea eta 
zatitzea, buruz.

g  Ea erabiltzen duen buruzko kalkulua bi eta hiru zifrako 
zenbakiak 5ez eta 50ez biderkatzeko eta zatitzeko.

6. unitatea. Hamartarrak
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea erabiltzen dituen hitz jakin batzuk hainbat eratako animalia taldeak 
izendatzeko.

96.-97.

Ea erakusten duen badakiela zenbaki hamartarrak zuzen irakurtzen eta idazten. 98.-99. a

Ea azaltzen duen bi zenbaki hamartar eguneroko testuinguruetan konparatzeko 
prozesua.

100.-101. b  c

Ea erabiltzen dituen zuzen hamarrenak eta ehunenak zenbakiak adierazteko. 104.-105. a  e

Matematikarako 
gaitasuna

Ea erabiltzen duen aurreko ikasturteetan luzera neurriei buruz ikasitakoa 
baliokidetasunak kalkulatzeko.

96.-97.

Ea lotzen dituen zenbaki hamartarrak eguneroko zereginekin. 98.-99. a

Ea ebazten dituen problemak zenbaki hamartarrak konparatuz eta ordenatuz. 100.-101. b  c

Ea erabiltzen dituen zenbaki hamartarren arteko batuketak eta kenketak, 
neurriei buruzko problemak ebazteko.

102.-103. d

Ea lotzen dituen hamarrena eta ehunena eguneroko zereginekin. 104.-105. e

Ea erabiltzen duen biribilketari buruz ikasitakoa ingurune hurbileko problemen 
erantzuna iritzira kalkulatzeko.

106. f

Ea aurkitzen dituen akatsak arrazoibide matematiko batean. 108.-109.

Zientzia, teknologia 
eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea ohartzen den beste espezie batzuk aztertzeak duen garrantziaz. 96.-97.

Ea egiten dituen hamartarrak dituzten luzera neurrien ariketak. 102.-103. a - d

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko gaitasuna

Ea bereizten dituen enuntziatu batean problema baten emaitza iritzira 
kalkulatzeko behar diren datuak.

106. f

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea jabetzen den baliabide materialak gutxien dutenen artean banatzeak duen 
garrantziaz.

110.

Ea erakusten duen ongintzako ekimenekiko konpromisoa. 110.

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea garatzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak problemetan erabiltzeko. 107. g

Ea garatzen dituen arreta estrategiak letra zopak egiteko. 108.-109.

Norberaren 
autonomiarako eta 
ekimenerako 
gaitasuna

Ea aritzen den jarraikitasunez arrazoibide logikoko problemak ebazten. 107.



172  Proposamen didaktikoa 

EDUKIAK

• Dirua eta erosketak

• Denbora neurriak

• Orduak eta erlojuak

• Problema bateko galdera bakoitzari erantzuteko 
eragiketa aukeratzea

• Bi zifrako zenbakiei 21, 31 edo 41 buruz batzea

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Eragiketa errazak egitea euroekin eta zentimoekin, erosketa 
kalkuluetan.

a  Ea egiten dituen eragiketa errazak hamartarrekin 
eta gabe, erosketa kalkuluetan.

Urtea baino handiagoak eta txikiagoak diren denbora neurrien 
unitateak bereiztea.

b  Ea bereizten dituen urtea baino handiagoak eta 
txikiagoak diren denbora neurriak.

Erloju analogikoek eta digitalek zer ordu eta minutu markatzen 
dituzten jakitea eta interpretatzea.

c  Ea badakien zer ordu eta minutu markatzen 
dituzten erloju analogikoek eta digitalek.

Denbora neurrien arteko batuketak eta kenketak egitea. d  Ea egiten dituen ondo denbora neurrien arteko 
batuketak eta kenketak.

Problema bateko galdera bakoitzari erantzuteko eragiketa aukeratzea. e  Ea aukeratzen duen problema bateko galdera 
bakoitzari erantzuteko eragiketa.

Bi zifrako zenbakiei 21, 31 edo 41 buruz batzea. f  Ea erabiltzen dituen bi zifrako zenbakiei 21, 31 
edo 41 buruz batzeko estrategiak.

7. unitatea. Dirua eta denbora
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea erabiltzen duen denbora neurriei lotutako hiztegia, testu bat ulertzeko. 112.-113.

Ea erakusten duen badakiela ordua zuzen irakurtzen eta idazten, erloju 
analogikoetan eta digitaletan.

118.-119. c  d

Matematikarako 
gaitasuna

Ea badakien esaten baieztapen batzuk egia ala gezurra diren, denbora 
neurtzeko unitateei buruz ikasitakoa kontuan harturik.

112.-113. b

Ea ebazten dituen problemak, euroekin eta zentimoekin eginiko eragiketa 
errazen bidez.

114.-115. a

Ea erabiltzen dituen baliokidetasunak denbora neurtzeko unitateen artean. 116.-117. b  c

Ea erakusten duen badakiela ordua irakurtzen, erloju analogikoetan eta 
digitaletan.

118.-119. c  d

Ea bereizten duen, eragiketa batzuen artean, inguru hurbileko problema 
bateko galdera bakoitzari erantzuten dion eragiketa.

120. e

Zientzia, teknologia 
eta osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ea ebazten dituen eguneroko bizitzako problemak, eurotan eta zentimotan 
adierazitako prezioen batuketaren eta kenketaren bitartez.

114.-115. a

Ea erabiltzen dituen baliokidetasunak denbora neurrien artean, egoera 
errealetan.

116.-117. b  d

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Ea interpretatzen dituen problema bateko datuak, problemako galdera 
bakoitzari erantzuten dion eragiketa bereizteko eragiketa batzuen artean.

120. e

Ea erakusten duen ulertzen duela saltegi bateko ordutegia. 124. c  d

Ea azaltzen dituen, mezu elektroniko batean, faktura batean aurkitutako 
akatsak.

124.

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea garatzen dituen arrazoibide logikoko estrategiak. 121.

Ea garatzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, problemetan 
erabiltzeko.

121. f

Ea erabiltzen dituen unitateko edukiak buruz ikasteko teknikak, haren 
laburpena egiteko.

122.-123. a - d

Norberaren 
autonomiarako eta 
ekimenerako 
gaitasuna

Ea balioesten duen ondo eginiko lana, aurreko unitateetan landutako 
edukiak gogoratzean.

122-123



190  Proposamen didaktikoa 

EDUKIAK

• Metroa, dezimetroa, zentimetroa eta milimetroa

• Kilometroa, hektometroa eta dekametroa

• Luzera neurrien adierazpen sinplea eta adierazpen 
konplexua

• Luzera neurrien batuketa eta kenketa

• Azalera

• Problemak ebaztea unitate berberak erabilita

• Bi zifrako zenbakiei 21, 31 edo 41 buruz kentzea

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Dezimetroa, zentimetroa eta milimetroa luzera neurtzeko unitateak 
direla jakitea.

a  Ea adierazten dituen hainbat unitatetan metrotik 
beherako luzera neurriak.

Metroa baino txikiagoak diren luzera unitateen artean zer 
baliokidetasun dauden jakitea eta baliokidetasun horiek erabiltzea.

Kilometroa, hektometroa eta dekametroa luzera neurtzeko unitateak 
direla jakitea.

b  Ea adierazten dituen hainbat unitatetan metrotik 
gorako luzera neurriak.

Metroa baino handiagoak diren luzera unitateen artean zer 
baliokidetasun dauden jakitea eta baliokidetasun horiek erabiltzea.

Luzera neurriak era sinplean eta konplexuan adieraztea. c  Ea adierazten dituen luzera neurriak era sinplean 
eta konplexuan.

Era sinplean edo konplexuan adierazitako distantzien batuketak eta 
kenketak egitea.

d  Ea egiten dituen era sinplean edo konplexuan 
adierazitako distantzien batuketak eta kenketak.

Irudi sinpleen azalera neurtzea. e  Ea neurtzen duen irudi sinple batzuen azalera.

Problemak ebaztea, unitate berberak erabiliz. f  Ea ebazten dituen problemak unitate berberak 
erabiliz.

Bi zifrako zenbakiei 21, 31 edo 41 buruz kentzea. g  Ea erabiltzen duen buruzko kalkulua bi zifrako 
zenbakiei 21, 31 edo 41 kentzeko.

8. unitatea. Luzera eta azalera
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea erabiltzen dituen azalera neurriei lotutako terminoak eguneroko egoeretan. 134.-135. e

Ea deskribatzen duen unitate berberak erabiliz problema bat ebazteko erabiltzen den 
prozesua.

136. f

Matematikarako 
gaitasuna

Ea erabiltzen duen erregela objektu batzuen luzera neurtzeko. 128.-129. a

Ea lotzen dituen distantzia errealak eta kilometrotan, hektometrotan edo dekametrotan 
adierazitako haien neurriak.

130.-131. b  

Ea erabiltzen dituen bi luzera neurriren arteko batuketa eta kenketa eguneroko 
egoerei buruzko problemak ebazteko.

132.-133. c  d

Ea erabiltzen dituen azaleraren eta azalera neurtzeko unitateen nozioak problemak 
ebazteko.

134.-135. e

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ea bereizten dituen, hainbat tresnaren artean, luzera neurtzeko erabiltzen direnak. 126.-127.

Ea lotzen dituen neurri unitateak eta inguruko objektuak. 128.-129. a

Ea erabiltzen dituen luzera neurtzeko unitateak eguneroko egoerei buruzko problemak 
ebazteko.

130.-131. b

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Ea azaltzen dituen era eskematikoan unitatean landutako edukiak. 138.-139. a - e

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea antolatzen dituen oporrak taldean. 140.

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Ea esaten duen zein diren Ingalaterrako neurri unitate batzuen baliokideak 
zentimetrotan.

126.-127. a  

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea garatzen dituen antolakuntza teknikak, luzera neurrien arteko batuketetan eta 
kenketetan gaiak kokatzeko.

132.-133. d

Ea garatzen dituen buruz kalkulatzeko teknikak, problemetan erabiltzeko. 137. g

Ea jabetzen den ikaskuntzan egin duen aurrerapenaz, errepasorako ariketen bidez. 138.-139.

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ea erabakitzen duen zein den problema bat ebazteko luzera unitate egokiena. 136. f

Ea baduen konfiantza bere gaitasunean, erronka errazak asmamenez gainditzeko. 137.

Ea erabakitzen duen oporrak non igaro, muga batzuk kontuan izanik. 140.



216  Proposamen didaktikoa 

EDUKIAK

• Litroa, dezilitroa, zentilitroa eta mililitroa

• Kilogramoa, gramoa eta tona

• Eskema bat egitea problemak ebazteko

• Bi zifrako zenbakiei 29, 39 eta 49 batzea, buruz

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Litroa, dezilitroa, zentilitroa eta mililitroa edukiera neurtzeko unitateak 
direla jakitea.

a  Ea adierazten dituen litroa baino txikiagoak diren 
edukiera neurriak hainbat unitatetan.

Litroa baino txikiagoak diren unitateen artean zer baliokidetasun 
dauden jakitea eta erabiltzea.

Kilogramoa eta gramoa masa neurtzeko unitateak direla jakitea. b  Ea adierazten dituen masa neurriak kilogramotan 
eta gramotan.

Kilogramoaren eta gramoaren artean zer baliokidetasun dagoen 
jakitea eta erabiltzea.

Tona masa neurtzeko unitatea dela jakitea. c  Ea adierazten dituen masa neurriak tonatan.

Tonaren eta kilogramoaren artean zer baliokidetasun dagoen jakitea 
eta erabiltzea.

Eskema bat egitea, problema bat ebazteko. d  Ea ebazten duen problema bat eskema bat erabiliz.

Bi zifrako zenbakiei 29, 39 eta 49 batzea, buruz. e  Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko 
estrategiak bi zifrako zenbakiei 29, 39 edo  
49 batzeko.

9. unitatea. Edukiera eta masa
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Matematikarako 
gaitasuna

Ea egiten dituen edukiera eta masa unitate ezagunei buruzko kalkulu errazak. 148.-149.

Ea lotzen dituen ontziak eta haien edukierak, litrotan, dezilitrotan, zentilitrotan edo 
mililitrotan adieraziak.

150.-151. a

Ea adierazten dituen masa neurriak kilogramotan eta gramotan. 152.-153. b

Ea erabiltzen dituen bi masa kantitateren arteko batuketa eta kenketa eguneroko 
egoerei buruzko problemak ebazteko.

154.-
155.

c

Ea egiten duen problema bat ebazteko behar diren datuen eskema. 156. d

Ea zehazten duen zer galdera plantea daitezkeen problema batean, emaitzatik abiatuta. 157.

Ea erabiltzen duen aurretik matematikan ikasitakoa eguneroko egoerei buruzko 
problemak ebazteko.

158.-159.

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia 
digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Ea bilatzen duen Interneten gai jakin bati buruzko informazioa. 148.-149.

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea sustatzen duen talde lana informazioa taldean bilatuta. 148.-149.

Ea konparatzen dituen kaxa batzuen masak, etxe aldaketa batean laguntzeko. 160. b

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak, neurri unitate batean emandako 
masa kantitateak ordena txikiagoko neurri unitate batean adierazteko.

152.-155. b  c

Ea garatzen dituen eskemak egiteko teknikak, inguruko problemak ebazteko. 156. d

Ea garatzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, problemetan erabiltzeko. 157. e

Ea erabiltzen dituen unitateko edukiak buruz ikasteko teknikak, laburpen bat egiteko. 158.-159. a - c

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ea hautatzen duen egoera bakoitzean neurri unitate egokiena. 150.-151. a

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna: 
gaitasun 
emozionala

Ea jabetzen den beste pertsonen emozioez. 160.



234  Proposamen didaktikoa 

EDUKIAK

• Zuzena, zuzenerdia eta segmentua

• Angelu motak eta angeluak neurtzea

• Zirkunferentzia eta zirkulua

• Biraketa, translazioa eta simetria

• Mapa bat interpretatzea, problemak ebazteko

• Bi zifrako zenbakiei 29, 39 eta 49 kentzea, buruz

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zuzenak, zuzenerdiak eta segmentuak bereiztea eta 
adieraztea.

a  Ea bereizten eta adierazten dituen zuzenak, zuzenerdiak 
eta segmentuak.

Angelu zuzenak, zorrotzak eta kamutsak bereiztea. b  Ea bereizten dituen angelu zuzena, zorrotza eta kamutsa.

Gradua angeluen zabalera neurtzeko unitatea dela jakitea. c  Ea neurtzen eta alderatzen dituen angeluen zabalerak 
angelu garraiagailuarekin.

Zirkulua eta zirkunferentzia bereiztea. d  Ea bereizten dituen zirkunferentzia eta zirkulua.

Zirkuluaren elementuak bereiztea: zentroa, erradioa, 
diametroa eta korda.

e  Ea adierazten dituen zirkuluaren elementuak.

Irudi biratuak eta translazioz sortuak bereiztea. f  Ea bereizten dituen irudi biratuak eta translazioz sortuak.

Simetria duten irudiak eta irudi simetrikoak bereiztea. g  Ea bereizten dituen simetria duten irudiak eta irudi simetrikoak.

Mapa bat interpretatzea, problema bat ebazteko. h  Ea ebazten duen problema bat, mapa bat erabiliz.

Bi zifrako zenbakiei 29, 39 eta 49 kentzea, buruz. i  Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak,  
bi zifrako zenbakiei 29, 39 eta 49 kentzeko.

10. unitatea.  Zuzena, angelua,
                    zirkunferentzia eta zirkulua
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Matematikarako 
gaitasuna

Ea erabiltzen duen erregela, segmentuak neurtzeko. 164.-165. a

Ea bereizten dituen angelu motak eguneroko bizitzako egoeretan. 166.-167. b  c

Ea bereizten dituen zirkunferentzia eta zirkulua, ingurune hurbileko objektuak erabiliz. 168.-169. d  e

Ea bereizten dituen translazioz sortutako irudi bat eta irudi biratu bat. 170.-171. f

Ea zuzen identifikatzen duen mapa batean adierazitako informazioa, eguneroko 
bizitzako egoerei buruzko problemak ebazteko.

172. h

Ea aplikatzen dituen aurretiaz ikasitako kontzeptuak askotariko ariketetan. 174.-175.

Ea ebazten dituen prezioetan hamartarrak dituzten salgaiak erostearekin loturiko 
problema errazak.

176.

Zientzia, teknologia 
eta osasun kulturarako 
gaitasuna

Ea bilatzen duen informazioa pi zenbakiari buruz eta zenbaki horrek gure 
inguruko zirkuluekin eta zirkunferentziekin duen erlazioari buruz.

162.-163. d  e  

Ea bereizten dituen segmentuak egoera errealetan. 164.-165. a

Informazioa tratatzeko 
eta teknologia digitala 
erabiltzeko gaitasuna

Ea erabiltzen duen mapa bateko informazioa, eguneroko bizitzako egoerei 
buruzko problemak ebazteko.

172. h

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea sustatzen duen talde lana, problemak taldeka ebazteko eta emaitzei buruzko 
eztabaida egiteko.

173.

Giza eta arte 
kulturarako gaitasuna

Ea marrazten dituen zirkunferentziak eta zirkuluak konpasarekin. 168.-169. d  e  

Ea bereizten dituen irudi simetrikoak artelanetan. 170.-171.  g

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea erabiltzen duen angelu garraiagailua, angeluak neurtzeko. 166.-167. b  c

Ea garatzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, problemetan aplikatzeko. 173. i

Ea erabiltzen dituen sailkapen estrategiak, unitatean ikasitako kontzeptuak 
laburtzeko.

174.-175. a - g

Norberaren 
autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea badakien mapa erabiliz orientatzen. 176. h

Norberaren 
autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ea egiten duen gogoeta egoera batzuetan oldarkorra izatearen ondorioei buruz. 162.-163.



254  Proposamen didaktikoa 

EDUKIAK

• Triangeluen sailkapena

• Laukien sailkapena

• Prismak eta piramideak

• Zilindroa, konoa eta esfera

• Problemak grafiko bidez ebaztea

• Bi zifrako zenbakiak 11z, 9z eta 101ez biderkatzea, 
buruz

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Triangeluak aldeen eta angeluen arabera sailkatzea. a  Ea sailkatzen dituen triangeluak, aldeen arabera, 
aldekidetan, isoszeletan eta eskalenotan, eta angeluen 
arabera, zorrotzetan, angeluzuzenetan eta kamutsetan.

Laukiak paralelogramotan eta ez-paralelogramotan sailkatzea. b  Ea sailkatzen dituen laukiak aldeen eta angeluen 
arabera.

Lauki baten elementuak ezagutzea.

Prismak identifikatzea, haien elementuak ezagutzea eta 
sailkatzea.

c  Ea ezagutzen dituen prismen elementuak eta ea 
sailkatzen dituen oinarrien poligonoaren arabera.

Piramideak identifikatzea, haien elementuak ezagutzea eta 
sailkatzea.

d  Ea ezagutzen dituen piramideen elementuak eta 
sailkatzen dituen oinarrien poligonoaren arabera.

Prismen eta piramideen garapen lauak bereiztea. e  Ea ezagutzen dituen prismen eta piramideen garapen 
lauak.

Zilindroa, konoa eta esfera identifikatzea, eta bakoitzaren 
elementuak ezagutzea.

f  Ea ezagutzen dituen gorputz biribilak eta haien 
elementuak.

Zilindroen eta konoen garapen lauak bereiztea. g  Ea ezagutzen dituen zilindroen eta konoen garapen lauak.

Problema bat grafiko bidez ebaztea. h  Ea ebazten duen problema bat grafiko bidez.

Bi zifrako zenbakiak 11z, 9z eta 101ez biderkatzea, buruz. i  Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak,  
bi zifrako zenbakiak 11z, 9z eta 101ez biderkatzeko.

11. unitatea.  Irudi lauak eta gorputz
                     geometrikoak
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. El

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea hautematen duen irudi lauekin eta gorputz geometrikoekin lotutako hiztegi 
matematikoa testu batean.

178.-179. a - d
f

Ea erabiltzen duen hiztegi matematikoa triangelu motak deskribatzeko. 180.-181. a

Ea adierazten dituen ahoz eta idatziz problema baten emandako erantzunei 
dagozkien galderak.

189.

Matematikarako 
gaitasuna

Ea ezagutzen eta sailkatzen dituen triangelu motak. 180.-181. a

Ea ezagutzen eta sailkatzen dituen lauki motak. 182.-183. b

Ea erabiltzen duen espazioaren ikuskera, prismen eta piramideen garapen laua 
hautemateko.

184.-185. c - e

Ea identifikatzen dituen zilindroen, konoen eta esferen antzeko formak eguneroko 
objektuetan.

185.-186. f

Ea ebazten dituen eguneroko egoerei buruzko problemak grafiko bidez. 188. h

Ea aplikatzen dituen aurretik ikasitako ezagutzak askotariko ariketetan. 190.-191.

Ea erabiltzen duen plano bat orientatzeko. 192.

Zientzia, teknologia 
eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea hautematen dituen irudi lauak eta gorputz geometrikoak inguruko formetan. 178.-179. a - d
f

Ea ezagutzen dituen zilindroak, konoak eta esferak inguruko objektuetan. 186.-187. f

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko gaitasuna

Ea hautatzen eta antolatzen duen aurkeztutako informazioa grafiko bidez, 
eguneroko egoerei buruzko problemak ebazteko.

188. h

Ea azaltzen dituen unitatean landutako edukiak eskema bidez. 190.-191. a - g

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea antolatzen duen familiarekin museo batera joateko irteera bat. 192.

Giza eta arte 
kulturarako gaitasuna

Ea identifikatzen dituen kartoi mehez egindako irudi geometrikoak. 184.-185. e  g

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, problemetan aplikatzeko. 189. i

Ea egiaztatzen duen bere ikaskuntzaren garapena. 190.-191.

Norberaren 
autonomiarako eta 
ekimenerako 
gaitasuna

Ea garatzen dituen antolaketa estrategiak laukiak sailkatzeko. 182.-183. b

Ea erabakitzen duen ibilbide egokiena, duen denboraren arabera. 192.



274  Proposamen didaktikoa 

EDUKIAK

• Maiztasun taula, moda eta batez besteko aritmetikoa

• Barra bikoitzeko grafikoa eta piktograma

• Gertakari ziurra, posiblea eta ezinezkoa

• Gertatzeko aukera gehiago edo gutxiago

• Problemak ebaztea, erantzun posible guztiak bilatuz

• Hiru zifrako zenbakiei 199, 299 eta 399 batzea, 
buruz

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Maiztasun taulak interpretatzea eta egitea. a  Ea interpretatzen eta egiten dituen maiztasun taulak.

Moda identifikatzea eta zenbait daturen batez bestekoa kalkulatzea. b  Ea adierazten duen zenbait daturen moda eta ea 
kalkulatzen duen haien batez bestekoa.

Barra bikoitzeko grafikoak interpretatzea eta egitea. c  Ea interpretatzen eta egiten dituen barra bikoitzeko 
grafikoak.

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

Zorizko fenomenoak bereiztea. e  Ea bereizten dituen zorizko esperientziak.

Zorizko esperientzia baten gertakariak ziurrak, posibleak eta 
ezinezkoak noiz diren deskribatzea.

f  Ea sailkatzen dituen zorizko esperientzia baten 
gertakariak: ziurrak, posibleak eta ezinezkoak.

Zorizko esperientzia baten gertakari batek aukera asko edo gutxi 
dituen jakitea.

g  Ea badakien zorizko esperientzia baten gertakari 
batek aukera asko edo gutxi dituen.

Problema bat ebaztea, erantzun posible guztiak bilatuz. h  Ea ebazten duen problema bat, erantzun posible 
guztiak bilatuz.

Hiru zifrako zenbakiei 199, 299 eta 399 batzea, buruz. i  Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, 
hiru zifrako zenbakiei 199, 299 eta 399 batzeko.

12. unitatea. Grafikoak, zoria eta 
 probabilitatea
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. El

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea identifikatzen duen testu batean neurri unitateekin lotura duen matematika 
hiztegia.

194.-195.

Matematikarako gaitasuna Ea erabiltzen dituen taulei eta grafikoei buruz ikasitako ezagutzak zenbaketa 
bateko datuak adierazteko.

194.-195. a

Ea erakusten duen gai dela inguruko egoeretako datuei buruzko maiztasun 
taulak zuzen interpretatzeko eta egiteko.

196.-197. a  b

Ea ezagutzen dituen barra bikoitzeko grafikoetan eta piktogrametan 
adierazita dauden eguneroko bizitzako datuak.

198.-199. c  d

Ea ezagutzen duen zorizko esperientzia baten zein gertakari diren ziurrak, 
posibleak eta ezinezkoak.

200.-201. 
eta 208.

f

Ea ezagutzen duen gertakari batek gertatzeko aukera gehien edo gutxien dituen. 202.-203. g

Ea ebazten dituen familia giroko eta gizarteko egoerekin lotura duten 
problemak, erantzun posible guztiak bilatuz.

204. h

Ea identifikatzen duen baldintza jakin bat betetzen duen eragiketa. 205.

Ea lotzen dituen ikasitako kontzeptuak eguneroko bizitzako egoerekin eta ea 
aplikatzen dituen problemak ebazteko.

206.-207. a - g

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko gaitasuna

Ea identifikatzen duen maiztasun taula batean adierazita dauden zenbait 
daturen moda eta ea kalkulatzen duen datu horien batez bestekoa.

196.-197. b

Ea erabiltzen dituen eskema eta grafiko soilak, problema baten emaitza 
posible guztiak bilatzeko.

204. h

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea aplikatzen dituen zoriari buruz ikasitako kontzeptuak errealitatea hobeto 
ulertzeko.

200.-201. e - g

Ea antolatzen dituen festa baterako prestaketak. 208.

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea erabiltzen dituen ikonoak piktogramak interpretatzeko eta egiteko. 198.-199. d

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, problemak ebazteko. 205. i  

Ea adierazten dituen unitatean ikasitako kontzeptuak eskema bidez. 206.-207. a - g

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea garatzen dituen estrategia pertsonalak erabakiak hartzeko, eguneroko 
bizitzako gertakari jakin batek gertatzeko aukera gehien edo gutxien dituen 
oinarritzat harturik.

202.-203. 
eta 208.

g

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ea adierazten duen egoera zail batean nola sentituko litzatekeen. 194.-195.


