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20 LH 5eko matematika

0. unitatea. Gogoan dut

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zazpi zifrara arteko zenbakiak irakurtzea eta
idaztea.

Zenbaki batean zifren balioa identifikatzea.

Zenbaki bat deskonposatzea, bere zifren balioen batura gisa.

Zazpi zifrara arteko zenbakiak irakurtzea eta idaztea.

Hirutik zifratik zazpira arteko zenbakien arteko
batuketak eta kenketak egitea.

Batuketa edo kenketa bateko gaiak identifikatzea.

Zazpi zifrara arteko bi edo hiru zenbakiren arteko batuketa egitea.

Zazpi zifrara arteko bi zenbakiren arteko kenketa egitea.

Batuketa edo kenketa batean, falta den gaia kalkulatzea.

Problemak ebaztea, batuketak edo kenketak eginez.

Zenbaki arrunten arteko biderketak eta zatiketak
egitea.

Biderketa edo zatiketa bateko gaiak identifikatzea.

Zenbaki arrunten arteko biderketak eta zatiketak egitea.

Biderketa edo zatiketa batean, falta den gaia kalkulatzea.

Zatiketen proba behar bezala aplikatzea.

Problemak ebaztea, biderketak edo zatiketak eginez.

Izendatzailean 10 arteko zenbaki arruntak
dituzten zatikiak irakurtzea eta idaztea.

Zatiki bateko gaiak identifikatzea eta haren esanahia interpretatzea.

Zatikiak irakurtzea eta idaztea.

Zatikiak grafikoki adieraztea.

Bi zifra hamartar dituzten zenbakiak irakurtzea
eta idaztea.

Hamarrenak eta ehunenak adierazten jakitea, hamartar gisa eta zatiki gisa.

Zenbaki hamartar batean, zati osoa eta zati hamartarra identifikatzen jakitea.

Zenbaki hamartarrak zatiki hamartar gisa adieraztea, eta alderantziz.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 7., 10. eta 11. orr.
Matematika-gaitasuna: 6.-11. orr.

Informazioaren trataera eta gaitasun digitala: 7. orr.
Kultura- eta arte-gaitasuna: 6. eta 10. orr.
Norberaren autonomia eta ekimena: 8. eta 9. orr.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Zazpi zifrara arteko
zenbakiak.

Zazpi zifrara arteko zenbakiak irakurtzea eta idaztea. Zenbakiak ongi irakurtzeko
eta idazteko interesa izatea.

Zenbaki batean, zifren balioa identifikatzea.

Hirutik zifratik zazpira arteko
zenbakien arteko batuketak
eta kenketak.

Zenbakien arteko batuketak eta kenketak egitea. Arreta jartzea, eragiketak
egitean akatsik ez egiteko.

Kenketa bateko hiru gaietako bat kalkulatzea, beste biak jakinda.

Biderketa eta zatiketa. Bi zenbakiren arteko biderketak eta zatiketak. Zatiketak ongi egin direla
egiaztatzeko jakin-mina izatea.

Zatiketaren proba aplikatzea.

Zatikiak eta beraien gaiak. Izendatzailea 10 arteko zenbaki arrunta duten zatikiak irakurri eta idaztea. Izendatzailea 10 arteko zenbaki
arrunta duten zatikiak grafikoki
adierazteko trebetasuna izatea.Zatiki bateko gaien esanahia interpretatzea.

Hamarrena eta ehunena.
Zenbaki hamartarrak.

Bi zifra hamartar dituzten zenbakiak irakurtzea eta idaztea. Garbitasunez eta argitasunez
jardutea, zatikiak eta zenbaki
hamartarrak idaztean.Zatiki hamartarrak zenbaki hamartar gisa adieraztea, eta alderantziz.
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proposamen didaktikoa 21

Balioak
• Jakin-mina. Matematikarekin zerikusia duten pertso-

naien bizitzaren berri izateko interesa agertzea.
• Konfiantza. Nork bere gaitasunekiko konfiantza izatea,

batuketak, kenketak, biderketak eta zatiketak behar
bezala egiteko, eta problemak ebaztean aplikatzeko. 

• Konpromisoa. Ariketak, problemak eta haien ebazpe-
nak argi eta ordenaz aurkezten saiatzea.

Metodologia
• Aurkeztu unitateen ordena eta ikurrak, bai eta liburuko

7. orrialdeko grafikoarekin dituzten baliokidetasunak
ere. Egiaztatu argi ulertu dituztela, adibideak emanez.

• Gogorarazi batuketen eta kenketen gaiak, eta haien arte-
ko lotura, adibideak emanez. Diktatu problema soil bat
kasu bakoitzerako, eta hitz egin horiei buruz. Egin gauza
bera biderketen eta zatiketen kasuetan ere. Azpimarratu
zatiketa bateko gaien arteko lotura (zk = zt � zd + h eta
zk = zt � zd). Azaldu zer den zatiketaren proba.

• Azaldu nola idazten eta adierazten diren izendatzailea 10
arteko zenbaki arrunta duten zatikiak. Erabili liburuko aur-
kezpena, eta eman adibide batzuk. Nabarmendu zatikiek
unitatearen zati berdinak adierazten dituztela, eta zer adie-
razten duten zenbakitzaileak eta izendatzaileak. Egin 
ariketak objektu zatigarriak edo elementuen multzoak era-
biliz.

• Erabili zatiki hamartarren adierazpena hamartar gisa
ere adieraz daitezkeela azaltzeko. Egiaztatu baliokideta-
sun hauek argi ulertu dituztela:

• = 0,1 = 1 h eta = 0,01 = 1 e.

Diziplinartekotasuna
• Orrialde bakoitzeko edukiei lotutako lexikoa lantzean,

ahoz nahiz idatziz, hobetu egiten dugu ikasleen hitz egi-
teko erraztasuna eta malgutasuna. Betiere zaindu egin
behar da zuzentasun ortografikoa, ebazpenak adieraz-
tean nahiz kontzeptuen definizioetan.

• Zatikiak lantzean, objektu zatigarriak nahiz elementuen
multzoak erabiliz, lotu egiten ditugu matematika eta
mundu fisikoa.

• Eragiketak behar bezala egiteak eta eguneroko bizitza-
ko problemak ebazteko erabiltzeak aukera ematen digu-
te salerosketen munduan sartzeko.

• Komeni da jorratzen diren ikasgaietako lexikoa ikasten
den atzerriko hizkuntzan ere ematea, ikasgaia eta atze-
rriko hizkuntza hori lotzeko.

Baliabideak
• Kalkulagailua, eragiketak egiteko eta egindako eragike-

ten emaitzak egiaztatzeko.
• Objektu zatigarriak edo elementu zenbakarrien multzo-

ak, zatikiak lantzeko.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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22 LH 5eko matematika

1. unitatea. Zenbakiak eta eragiketak

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Erromatar zenbakiak irakurtzea eta idaztea. Mila arteko erromatar zenbakiak irakurtzea eta diktaketatan idaztea.

Arabiar zenbakiak erromatar zenbakietan adieraztea, eta alderantziz.

Sistema hamartarrean zenbakien posizio-balioa identifikatzea. Nabarmendutako zifren balioa unitatetan adieraztea, irakasleak
emandako edo diktatutako zenbakietan.

Zenbakiak deskonposatzea, zifra bakoitzak adierazten duen
unitate kopuruaren batuketa gisa. 

Zazpi zifratik gorako zenbakiak konparatzea eta ordenatzea. Bederatzi zifrara arteko zenbakiak ordenatzea.

Zenbakiak milakoetara hurbiltzea. Emandako zenbakiak milakoetara hurbiltzea.

Batuketak eta kenketak egitea. Batuketaren trukatze- eta elkartze-propietateak erabiltzea,
batuketak egiteko.

Bi zenbakiren arteko kenketa eta haren froga egitea.

Problemak ebaztea, datuak testu batetik lortuta. Testu batean datuak identifikatzea, problema bat batuketak edo
kenketak eginez ebazteko.

Buruzko kalkulurako estrategiak lantzea eta erabiltzea, zenbaki
bati 99 eta 999 batzeko eta kentzeko.

Eragiketak buruz egitea, emandako zenbaki bati 99 edo 999
batu edo kendu behar zaionean.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Erromatar zenbakiak. Erromatar zenbakiak irakurtzea eta
idaztea.

Zenbakiak idazteko beste modu batzuk
ikasteko eta erabiltzeko jakin-mina izatea.

Zenbaki-sistema hamartarra. Zenbaki bateko zifren balioa identifikatzea,
duten posizioaren arabera.

Zenbakiak argi eta zuzen idazteko ohitura
izatea, milakoak eta milioikoak tarte batez
banatuta.

Ordena bateko unitateak goragoko edo
beheragoko ordenako unitate bihurtzea.

Zazpi zifratik gorako zenbakiak. Zazpi zifratik gorako zenbakiak irakurtzea
eta idaztea.

Poza sentitzea, zenbakiek eguneroko
bizitzan erabilgarriak direla ikustean eta
gutxi gorabeherako kalkuluak egitean.

Sei zifrara arteko zenbakiak alderatzea eta
ordenatzea, zuzena erabiliz.

Zenbakiak gertuen duten milako zehatzera
hurbiltzea.

Batuketa. Trukatze- eta elkartze-
propietateak.

Bi batugai baino gehiagoko batuketak egitea. Trukatze- eta elkartze-propietateak
erabiltzeko ohitura izatea, buruzko
kalkuluak azkarrago egiteko.Trukatze- eta elkartze-propietateak

erabiltzea, batuketak egitean.

Kenketa. Kenketa bateko gaiak identifikatzea. Poza sentitzea, kenketak behar bezala
egitean.

Kenketaren froga erabiltzea, ebazpena
egiaztatzeko.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 12., 13., 14., 22., 23.,
26. eta 27. orr.
Matematika-gaitasuna: 12.-27. orr.
Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko
elkarrekintzarako gaitasuna: 22. eta 23. orr.

Informazioaren trataerarako gaitasuna eta gaitasun
digitala: 26. eta 27. orr.
Gizarte- eta hiritar-gaitasuna: 12., 13. eta 14. orr.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 22., 23., 24., 25., 26. eta 27. orr.
Norberaren autonomia eta ekimena: 12., 13., 24. eta 25. orr.
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proposamen didaktikoa 23

Balioak
• Ahalegina. Sortzen diren zailtasunak gainditzea, 

ahozko, idatzizko eta mimika bidezko komunikazioa
hobetzeko.

• Irmotasuna. Tinkoa eta saiatua izatea, eskolako egune-
roko bizitzako arazoei konponbideak bilatzean.

• Pertseberantzia. Iritzira azkar kalkulatzen ohitzea, era-
bili behar diren kantitateak milakoetara hurbilduz.

• Autoestimua. Nork bere oroimena eta gaitasuna
balioestea, eguneroko bizitzako buruzko kalkuluak 
egiteko.

Metodologia
• Hasteko, landu guztien artean orrialde motibagarrieta-

ko irakurketak eta ariketak. Arreta jarri behar da lexi-
koa ulertzean eta bereganatzean, nork bere egiteko.

• Identifikatu erromatar zenbaki-sistemako oinarrizko
letren balioa, eta azaldu nola aplikatzen diren arauak.
Arauak banan-banan azaldu behar dira. Ez azaldu arau
bat ikasleek aurrekoa ulertu eta erabili arte. Ondoren,
diktaketak egin, zenbakien idazketa lantzeko.

• Komeni da azalpenak taldean ematea eta ariketak guz-
tien artean arbelean irakaslearen laguntzaz ebaztea,
ikasleek arreta jar dezaten.

• Azpimarratu behar da milakoak tarte batez banatu
behar direla, eta ez puntu batez. Azpimarratu behar da,
halaber, kenketaren froga egin behar dela; eragiketen
kalkulua landu, zenbakiak hamarrekoetara edo ehune-
koetara hurbilduz; eta zenbaki bateko zifren posizio-
balioa bereizi.

• Zenbakiak zuzenean adieraztea oinarrizko urratsa da,
geroago zenbaki hamartarren konparazioari heltzeko.

Diziplinartekotasuna
• Orrialde motibagarrietan eta problemen enuntziatuetan

erabilitako terminoen bidez, aberastu egingo dugu ikas-
learen lexiko aktiboa eta adierazpenak. Horrez gain,
azpimarratu egin behar da zuzentasun ortografikoa.

• Zenbakiek, haien idazketak eta haiekin egiten diren era-
giketek erraztu egiten dute Inguruaren ezaguerako eta
eguneroko bizitzako problemen ebazpena.

• Komeni da unitatean jorratzen diren gaietako lexikoa
ikasten den atzerriko hizkuntzan ere ematea (sistema
hamartarra, adierazpena, konparazioa, batuketa, kenke-
ta...), ikasgaia eta atzerriko hizkuntza hori lotzeko.

Baliabideak
• Hiztegia, hitzen esanahia bilatzeko.
• Kalkulagailua, eragiketak egiteko eta egindako eragike-

ten emaitzak egiaztatzeko.
• Erregela graduatua, zenbakien zuzenak marrazteko eta

emandako zenbakiak edo haien hurbilketak bertan
kokatzeko. 

• Erromatar zenbaki-sistemako letrak dituzten kartoi
mehe zatiak, zenbakiak osatzeko eta haiek irakurtzeko.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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24 LH 5eko matematika

2. unitatea. Biderketa eta zatiketa

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Bi zenbakiren edo gehiagoren arteko biderketak egitea. Bi zenbaki edo gehiagoren arteko biderkadura kalkulatzea,
trukatze- eta elkartze-propietateak erabiliz, kalkulua errazteko.

Biderketaren banatze -propietatea erabiltzea, batuketarekiko eta
kenketarekiko.

Zenbaki bat batuketa batez edo kenketa batez bi modutara
biderkatzea.

Zenbaki arrunten arteko zatiketak egitea. Zatiketa baten zatidura eta hondarra kalkulatzea, zatitzaileak
bat, bi edo hiru zifra izanda.

Zatiketak egitea, eta zatiketaren froga erabiltzea, emaitza
egiaztatzeko.

Zenbakiak amaieran zeroak dituen unitate batez biderkatzea eta
zatitzea.

Zenbaki bat 10ez, 100ez edo 1000z buruz biderkatzea.

Eragiketa konbinatuak kalkulatzea, parentesiekin nahiz
parentesirik gabe, eskuz edo kalkulagailuz.

Batuketak kenketak, biderketak eta zatiketak dituzten eragiketa
konbinatuak egitea, parentesiekin nahiz parentesirik gabe.

Kalkulagailua erabiltzea, eragiketa konbinatuak ebazteko.

Biderketak edo zatiketak egin beharreko problemak ebaztea,
eman beharreko urratsen ordenari jarraituz.

Galdera eta beharrezko datuak identifikatzea, eragiketak egitea
eta erantzuna behar bezala adieraztea, biderketak eta zatiketak
dituzten problemak ebazteko.

Buruzko kalkulurako estrategiak lantzea eta erabiltzea, zenbaki
bat 11z edo 101ez biderkatzeko.

Zenbaki bat 11z edo 101ez buruz biderkatzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Biderketa eta 
bere propietateak.

Bi edo hiru zenbakiren arteko biderketak kalkulatzea, bai eta
zeroz amaitutakoen edo zeroak dituztenen artekoak ere.

Biderketak ordenaz egitea eta
emaitzak argi eta txukun
aurkeztea.

Biderketaren propietateak erabiltzea, eragiketak egitean.

Zenbakiak 10ez, 100ez edo 1000z buruz biderkatzea. Buruzko kalkulurako estrategiak
ikasi eta erabiltzeko gogoa izatea.

Zatiketa. Zatiketaren froga.
Zatiketaren oinarrizko
propietatea.

Zatiketak egitea, zatitzaileak zifra bat, bi edo hiru izanda.
Zatiketaren froga erabiltzea, emaitza egiaztatzeko.

Zenbakiak 10ez, 100ez edo
1000z buruz zatitzea, eta
zatidura eta hondarra argi
adieraztea.Zatiketaren oinarrizko propietatea egiaztatzea.

Egindako zatiketa bakoitza ongi egin dela egiaztatzea. Buruzko kalkulurako estrategiak
ikasi eta erabiltzeko joera izatea.

Eragiketen hierarkia. Batuketak kenketak, biderketak eta zatiketak dituzten eragiketa
konbinatuak egitea, parentesiekin nahiz parentesirik gabe.

Eragiketa konbinatuak modu
ordenatuan egiteko interesa
izatea.

Kalkulagailua erabiltzea, eragiketa konbinatuak azkar
egiteko.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 28., 29., 30., 31., 32.,
33., 34., 35., 36., 38., 39., 40., 42. eta 43. orr.
Matematika-gaitasuna: 28.-43. orr.
Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko
elkarrekintzarako gaitasuna: 33., 38. eta 39. orr.
Informazioaren trataera eta gaitasun digitala: 28. orr.

Gizarte- eta hiritar-gaitasuna: 28. eta 29. orr.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 30., 31., 32., 34., 35., 36., 39.,
41. eta 42. orr.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 28.,
29., 30., 31., 32., 37. eta 40. orr.
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proposamen didaktikoa 25

Balioak
• Irudimena. Prozedura berriak bilatzea edo existitzen

direnak hobetzea, problemak ebazteko.
• Konfiantza. Nork bere ideiak balioestea, eta horiek

gauzatzeko ahal den guztia egitea.
• Jakin-mina. Ikasleengan eragiketak behar bezala egin

ote dituzten egiztatzeko interesa piztea, eta hari eustea.
• Erantzukizuna. Kalkulagailua zaintzea, norberarena

nahiz ikastetxekoa, ez hondatzeko eta ez galtzeko.

Metodologia
• Proposatu problema soilak, biderketaren trukatze- eta

elkartze-propietateak nabarmentzeko. Azpimarratu
banatze-propietatea bi modutara ebatz daitekeela.

• Egin banaketa soil bat, zatiketa aurkezteko, haren
gaiak identifikatzeko eta horien esanahia azaltzeko.
Jarraian, egin bat, bi, hiru... zifrako zatiketak; zatikizu-
nean zeroak dituzten zatiketak; eta zatiduran zeroak
dituztenak.

• Nabarmendu nola egiaztatu daitekeen zatiketa bat ongi
egina dagoela (zk = zt � zd + h eta zk = zt � zd zatike-
ta zehatza bada).

• Aipatu ezinbestekoa dela zatiketa baten hondarra
 zatitzailea baino txikiagoa izatea.

• Azpimarratu zenbakiak 10ez, 100ez edo 1 000z bider-
katzeko edo zatitzeko estrategiak, ikasleek ongi erabil 
ditzaten, eta zatiketa horien zatidura eta hondarra berei-
zi eta argi idatz ditzaten.

• Unitate honetan, garrantzitsua da jakitea nola apli-
katzen den hierarkia eragiketa konbinatuetan, paren-
tesiekin nahiz parentesirik gabe.

Diziplinartekotasuna
• Biderketek, zatiketek eta, batez ere, buruzko kalkuluek

(10ez, 100ez, 1000z...ez biderkatzean edo zatitzean)
erraztu egiten dute Inguruaren ezaguerako problemen
ebazpena.

• Komeni da biderketen eta zatiketen berezko lexikoa ikas-
ten den atzerriko hizkuntzan ere ematea, ikasgaia eta
atzerriko hizkuntza hori lotzeko.

Baliabideak
• Hiztegia, hitzen esanahia bilatzeko.
• Kalkulagailua, eragiketa konbinatuak egiteko.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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26 LH 5eko matematika

3. unitatea. Zatikiak

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zatikien eta haien gaien esanahia interpretatzea. Unitatearen zatiki baten gaiek zer adierazten duten azaltzea.

Zatikiak adieraztea.

Zifraz edo grafikoki adierazitako zatikiak irakurtzea eta idaztea.

Zatikien eta unitatearen arteko konparazioa. Zatikiak eta unitatea lotzea, <, = edo > ikurren bidez.

Zatikiak sailkatzea, propioak edo inpropioak diren esanez.

Itxurazko zatikiak identifikatzea. Zenbait zatikiren artean itxurazkoak zein diren egiaztatzea.

Zatikiak konparatzea eta ordenatzea. Izendatzaile bereko zatikiak konparatzea eta ordenatzea.

Zenbakitzaile bereko zatikiak konparatzea eta ordenatzea.

Zatiki baliokideak identifikatzea eta kalkulatzea. Zatiki baliokideak grafikoki identifikatzea.

Zatiki baliokideak kalkulatzea, gai handiagoak nahiz txikiagoak
dituztenak.

Kopuru baten zatikia kalkulatzea. Emandako kopuru baten zatikia kalkulatzea, bi modutara.

Izendatzaile bereko zatikien arteko batuketak eta kenketak egitea. Izendatzaile bereko zatikien arteko batuketak eta kenketak egitea.

Eskema bat edo marrazki bat erabiltzea, problemak ebazteko. Marrazkiak edo eskemak erabiltzea, problemak ebazteko.

Buruzko kalkulurako estrategiak lantzea eta erabiltzea, zenbaki
bat itxurazko zatiki bihurtzeko.

Buruz, zenbaki arrunt bat izendatzailea 3 edo 5 duen itxurazko
zatiki bihurtzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Zatikia eta bere irudikapena. Zatiki bateko gaiak identifikatzea eta deskribatzea. Zatikiak modu ordenatuan eta argi
idaztea eta grafikoki adieraztea.

Zatikiak irakurtzea, idaztea eta grafikoki adieraztea.

Zatiki propioak, inpropioak
eta itxurazkoak.

Zatikiak unitatearekin konparatzea. Jakin-mina izatea, zatikiekin
lotutako kontzeptuak erabiltzeko
eta aplikatzeko.Zatikiak propioak, inpropioak edo itxurazkoak diren esatea.

Itxurazko zatikiak zenbaki arrunt bihurtzea, eta
alderantziz. 

Zatikien konparazioa. Izendatzaile bereko bi zatiki alderatzea. Nork bere gaitasunekiko konfiantza
izatea, zatikiak konparatzeko.

Zenbakitzaile bereko bi zatiki alderatzea.

Zatiki baliokideak. Zatiki baliokideak identifikatzea. Ekimena izatea, zatiki baliokideak
identifikatzeko eta kalkulatzeko.

Emandako zatiki baten baliokideak kalkulatzea, hark
baino gai handiagoak nahiz txikiagoak dituztenak.

Kopuru baten zatikia. Kopuru baten zatikia kalkulatzea, bi modutara. Irmotasuna izatea, zatikiak
lantzean zailtasunak gainditzeko.

Zatikien arteko batuketak/kenketak. Izendatzaile bereko zatikien arteko batuketak eta kenketak.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 44., 45., 46., 47., 48.,
49., 50., 51., 56., 58. eta 59. orr.
Matematika-gaitasuna: 44.-59. orr.
Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko
elkarrekintzarako gaitasuna: 52. orr.
Informazioaren trataerarako gaitasuna eta gaitasun
digitala: 44., 45., 48., 49., 54., 55. eta 56. orr.

Gizarte- eta hiritar-gaitasuna: 45. orr.
Kultura- eta arte-gaitasuna: 44., 45., 46. eta 47. orr.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 45., 46., 47., 48., 49., 52., 53.,
54., 55. eta 58. orr.
Norberaren autonomia eta ekimena: 45. eta 59. orr.
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Balioak
• Autoestimua. Nork bere gaitasunekiko konfiantza iza-

tea, gogor saiatzea eta ekitea, helburu akademikoak
nahiz beste batzuk lortzeko.

• Zuzentasuna. Zuzenak izatea, erostean, saltzean eta
banatzean. Gure ezaguerak ez erabiltzea, besteei iruzur
egin eta haietaz baliatzeko.

• Autoestimua. Nork bere gaitasunekiko konfiantza iza-
tea, zatikiekin kalkuluak egiteko.

Metodologia
• Erakutsi guztien aurrean objektuak edo grafikoak, zati

berdinen kopuru jakin batean banatuta. Aukeratu zati
horietako bat edo batzuk, eta esan zer zatiki adierazten
duten. Errepikatu ariketa, kontzeptua argi ulertu arte.

• Azpimarratu zatikiak behar bezala irakurri eta idatzi
behar direla, batik bat, izendatzailea hamar baino han-
diagoa bada.

• Azaldu zatiki propioak, inpropioak, itxurazkoak eta
baliokideak, manipulatzeko moduko baliabideen
bidez.

• Izan elementu zenbakarrien multzoak eskura, elementu
horien kopuru baten zatikia kalkulatzeko, eragiketak egi-
ten hasi aurretik.

• Kopuru baten zatikia kalkulatzeko bi modu daude. Lor-
tu ikasleek kalkuluak erraztuko dituena aukeratzeko ohi-
tura izatea.

• Komeni da manipulatzeko moduko baliabideak nahiz
grafikoak erabiltzea, zatikiak unitatearekin konpara -
tzeko; bai eta izendatzaile bereko zatikien arteko kon-
parazioak egiteko ere. Azaldu zergatik den handiagoa
zenbakitzaile handiena duena.

• Unitate osoan, orokorrean, hau da jarraitu beharreko
prozesua: manipulatzea, manipulatutakoa hitzez adie-
raztea, grafikoki adieraztea, lortutako zatikia idaztea
eta irakurtzea.

Diziplinartekotasuna
• Zatikiak ikastean, ikasleen lexikoa aberastu egingo da,

termino berrien bidez. Termino horiek ulertzean eta bar-
neratzean, aberastu egingo dira, halaber, hitz egiteko
erraztasuna eta malgutasuna.

• Sarritan erabiltzen dira zatikiei buruzko terminoak Ingu-
ruaren ezagueran. Termino eta kontzeptu horiek argi
ulertzeak lagundu egiten du arlo horretako zeregin asko-
tan.

• Zatikien adierazpen grafikoa, erabilitako koloreak eta
formak Plastikako baliabideak dira.

• Komeni da zatikiei buruzko lexiko berria ikasten den
atzerriko hizkuntzan txertatzea.

Baliabideak
• Zati berdinetan banatzeko moduko objektuak eta objek-

tu zenbakarrien multzoak, zatikiei buruzko kontzeptuak
eta haien arteko eragiketak azaltzeko.

• Zatikiak idatzita dituzten fitxak, zatikiak sailkatzeko eta
konparatzeko.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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4. unitatea. Informazioaren trataera

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Datuen taula batean, maiztasuna eta moda
identifikatzea.

Maiztasun-taula baten bidez emandako datuak zenbatzea eta moda
kalkulatzea.

Bi daturen edo gehiagoren batez besteko aritmetikoa
kalkulatzea.

Magnitude baten kantitate edo datu multzo baten batez bestekoa kalkulatzea.

Batez bestekoaren gainetik eta azpitik zenbana datu dauden jakitea.

Barra-diagrama bakunak eta bikoitzak interpretatzea
eta egitea.

Barra-diagrama bakunetan nahiz bikoitzetan adierazitako datuetatik
informazioa lortzea.

Barra-diagrama bakun bat edo bikoitz bat egitea, maiztasun-taula bateko
datuetatik abiatuta.

Puntu-diagramak eta lerro-diagramak interpretatzea
eta egitea.

Lerro-diagrama bateko datuak interpretatzea eta moda identifikatzea.

Puntu-diagrama bat eta lerro-diagrama bat egitea, datu multzo batetik
abiatuta.

Piktogramak interpretatzea eta egitea. Ikonoen bidez emandako informazioa irakurtzea eta interpretatzea.

Piktograma bat egitea, datu multzo batetik abiatuta, eta ikonoen
esanahia adieraztea.

Sektore-diagrama batetik informazioa lortzea. Sektore-diagrama batean adierazten da informazioa interpretatzea.

Problemak ebaztea, datuak diagrama batetik edo
plano batetik lortuta.

Diagramak eta planoak interpretatzea, problemak ebazteko behar den
informazioa lortzea, eta horrela, problemak ebaztea.

Buruzko kalkulurako estrategiak lantzea eta erabiltzea,
zenbaki bat, zifra esanguratsu bat eta gero zeroak
dituen beste zenbaki batez biderkatzeko edo zatitzeko.

Buruz, zenbaki bat, zifra esanguratsu bat eta gero zeroak dituen beste
zenbaki batez biderkatzea edo zatitzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Maiztasuna eta moda. Multzo bateko elementuen maiztasuna kalkulatzea. Maiztasun taulak txukun egitea,
zenbait kantitateren batez
besteko aritmetikoa ordenaz
kalkulatzea.

Maiztasun-taula batean moda identifikatzea.

Batez besteko aritmetikoa. Bi datu edo gehiagoren batez besteko aritmetikoa kalkulatzea.

Barra- diagrama bakuna eta
bikoitza.

Barra-diagrama bakunak eta bikoitzak irakurri eta interpretatzea. Diagramak argi eta txukun egiten
eta aurkezten saiatzea.

Barra-diagrama bakunak eta bikoitzak egitea, datu-taulatatik
abiatuta.

Puntu-diagrama eta 
lerro-diagrama.

Lerro-diagrama bat irakurtzea eta maiztasunak, moda eta
datuen batez bestekoa identifikatzea.

Grafiko bateko datu esangura -
tsuenak jakiteko gogoa izatea.

Piktograma. Piktograma batean adierazitako informazioa interpretatzea. Ekimena izatea, eskolako
informazioak piktogramatan
adierazteko.Informazioa piktograma batean adieraztea.

Sektore-diagrama. Emandako sektore-diagrama batean adierazitako informazioa
interpretatzea.

Taulak eta diagramak kritikoki
aztertzea.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 60., 61., 69., 70., 71.,
72., 74. eta 75. orr.
Matematika-gaitasuna: 60.-75. orr.
Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko elkarrekintzarako
gaitasuna: 62., 63., 71. eta 75. orr.
Informazioaren trataerarako gaitasuna eta gaitasun digitala:
62., 63., 65., 66., 67., 69., 70., 71., 73., 74. eta 75. orr.

Gizarte- eta hiritar-gaitasuna: 62., 63., 64., 65., 68.
eta 69. orr.
Kultura- eta arte-gaitasuna: 75. orr.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 60., 61., 62., 64., 65., 66., 67.,
69., 70., 71., 73., 74. eta 75. orr.
Norberaren autonomia eta ekimena: 61., 69., 70. eta 71. orr.
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Balioak
• Mirespena. Beren adimena eta ahalegina zientzian eta

matematikan ematen duten gizonak eta emakumeak
balioestea, eta haien jokabideetatik ikastea.

• Pentsaera gogoetatsua. Ontzat eman aurretik, infor-
mazioa egiaztatzea, hainbat iturritara jotzea, gertaerak
eta datuak egiaztatzea, eta informazioa kritikoki
 aztertzea.

• Ordena. Datu-bilketa, tabulazioa eta aurkezpena orde-
naz, argi eta txukun egitea.

• Zentzu estetikoa. Grafikoak zentzu estetikoz, argi eta
txukun aurkeztea.

• Sormena. Forma originalak, ederrak eta berriak imaji-
natzea, piktogramatako ikonoak marrazteko.

Metodologia
• Unitatea hasteko, erakutsi egunkarietatik eta aldizkarie-

tatik moztutako diagramak. Irakasleak ordenagailuz
egindakoak ere erabil daitezke. Hitz egin diagrama
horiei buruz, eta galdetu ikasleei edukiari, barra motari,
lerro motari eta abarri buruz. Ondoren, egin diagrama
horiek berak, taulatatik abiatuta. Taulek datuen erregis-
troa eta maiztasun-zutabea izan behar dituzte.

• Argi utzi behar da barra-diagrama bateko barra guztiek
zabalera berdina izan behar dutela. Altuera edo luzera,
aldiz, adierazten duen datuaren maiztasunaren araberakoa
izango da.

• Irakatsi ikasleei diagramak eskuz egiten, bai eta ordena-
gailua erabiltzen ere, diagramak nahi den neurrian eta
izenburuarekin azkar-azkar lortzeko.

• Kontzeptu garrantzitsua da datu multzoen batez beste-
koa. Azpimarratu nola kalkulatzen den batez bestekoa
eta ohartarazi datu batzuk hura baino balio handiagoa
izango dutela, eta besteek, txikiagoa; baliteke, halaber,
daturen batek batez bestekoaren balio bera izatea.

Diziplinartekotasuna
• Inguruaren ezagueran baliabide erabilgarriak dira infor-

mazioaren tratatera aztertzea, diagramak egitea eta
horiek interpretatzea, zenbait gertaerak eragindako
ondorioak adierazteko.

• Argitasuna eta garbitasuna sustatu beharreko elementu
plastikoak dira diagramak aurkezteko.

• Lexiko berria landu egin behar da, ahozko nahiz 
idatzizko ohiko adierazpenetan txertatu arte.

Baliabideak
• Hiztegia, hitzen esanahia bilatzeko.
• Marrazketa-tresnak, diagramak egiteko.
• Zenbait grafiko moten ebakinak, haiei buruz hitz 

egiteko.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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5. unitatea. Zenbaki hamartarrak

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Hamarrenak, ehunenak eta milarenak zer balio duten eta
nola adierazten diren jakitea.

Hamarrenak, ehunenak eta milarenak zenbaki hamartar gisa adieraztea.

Adierazpen hamartar batean zenbat hamarren, ehunen eta milaren
dauden jakitea.

Zenbaki hamartarretan, zati osoa eta zati hamartarra
bereiztea.

Adierazpen hamartar bateko zifren balio posizionala identifikatzea,
zati osokoena nahiz zati hamartarrekoena.

Zenbaki hamartar bat deskonposatzea.

Zenbaki hamartarrak irakurtzea eta idaztea. Zenbaki hamartarrak bi modutara irakurtzea, eta behar bezala idaztea.

Zenbait magnitudetako kantitate hamartarrak irakurtzea eta idaztea.

Zenbaki hamartarrak zatiki hamartar gisa adieraztea, eta
alderantziz.

Zenbaki hamartarrak zatiki hamartar gisa adieraztea.

Zatiki hamartarrak zenbaki hamartar gisa adieraztea.

Zenbaki hamartarrak zenbakien zuzenean adieraztea. Zenbaki hamartarrak zenbakien zuzenean adieraztea.

Zuzenean adierazitako zenbaki bat identifikatzea eta irakurtzea.

Zenbaki hamartarrak konparatzea eta ordenatzea. Bi zenbaki hamartar konparatzea, <, = edo > ikurrak erabiliz. 

Zenbaki hamartarren multzo bat ordenatzea.

Hamartarrak biribiltzea, unitatetara eta hamarrenetara. Zenbaki hamartar bat biribiltzea, unitatetara eta hamarrenetara.

Galdera eta erantzun batetik abiatuta, problema baten
enuntziatua asmatzea.

Galdera eta erantzuna jakinda, problema baten enuntziatua asmatzea,
problema ebaztea eta emaitza egiaztatzea.

Buruzko kalkulurako estrategiak lantzea eta erabiltzea,
hamartarrak hamarrekotara eta ehunekotara biribiltzeko.

Buruz, zenbaki hamartar bat biribiltzea, hamarrekotara eta
ehunekotara.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Unitate hamartarrak:
hamarrena, ehunena eta
milarena.

Hamarrenak, ehunenak eta milarenak, hurrenez hurren,
unitatearen 10, 100 edo 1000 zati berdinekin identifikatzea.

Unitatea baino txikiagoko ordenak,
haien izenak, ikurrak eta balioa ikasteko
gogoa izatea.

Unitate hamartarren arteko baliokidetasunak.

Zenbaki hamartarrak.
Zati osoa eta zati
hamartarra.

Zenbaki hamartar bateko zifra bakoitzaren balio posizionala
identifikatzea.

Zenbaki hamartar bateko zifren balio
posizionala ulertzen saiatzea, behar
bezala irakurtzeko eta idazteko.

Zenbaki hamartarrak deskonposatzea, unitate osoen eta
hamartarren ordenatan.

Zenbaki hamartarrak irakurtzea eta idaztea.

Zenbaki hamartarrak zatiki hamartar gisa adieraztea, eta
alderantziz.

Irmotasuna izatea, zenbaki hamartarrak
zatiki gisa adierazteko, eta alderantziz.

Zenbaki hamartarrak zenbakien zuzenean adieraztea. Zenbaki hamartarren adierazpena,
ordena eta biribiltzea ordenaz, argi eta
txukun aurkeztea.Zenbaki hamartarrak konparatzea eta ordenatzea.

Zenbaki hamartarrak biribiltzea, unitatetara eta hamarrenetara.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 80., 81., 82., 83., 84.,
85., 88., 89., 90., 91., 92., 94. eta 95. orr.
Matematika-gaitasuna: 80.-95. orr.
Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko elkarrekintzarako
gaitasuna: 85., 92. eta 93. orr.
Informazioaren trataera eta gaitasun digitala: 87. orr.

Gizarte- eta hiritar-gaitasuna: 80., 81. eta 95. orr.
Kultura- eta arte-gaitasuna: 80. eta 81. orr.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 83., 90., 91., 92., 94. eta 95. orr.
Norberaren autonomia eta ekimena: 81., 89., 91., 92. eta 93.
orr.
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Balioak
• Ekimena. Taldean eginiko lanari ekarpenak egitea:

ideiak proposatzea, estrategiak iradokitzea, erabakiak
hartzea, etab.

• Besteei zerbitzu ematea. Gure lanak gainerakoen bizi -
tzak nola erraz ditzakeen ikustea.

• Norberarekiko eta besteekiko errespetua. Gurekin
bizi direnen ohiturak eta kulturak ezagutzea eta erres-
petatzea.

• Zuzentasuna. Zenbaki hamartarrak beharrezkoak dire-
la adostea, zatiketa zehatza ez denean banaketa zuze-
nak egiteko.

• Autoexigentzia. Gogor saiatzea, zenbaki hamartar
bateko zifra bakoitzaren balio posizionala behar bezala
interpretatzeko.

• Autoestimua. Nork bere trebetasunekiko konfiantza
izatea, eguneroko bizitzako egoerekin lotutako kantitate
hamartarrak irakurtzeko eta idazteko.

Metodologia
• Landu hamarrena, ehunena eta milarena kontzeptuak

grafikoki unitatearekin lotuta, ikasleek unitate hamarta-
rrak dituzten kantitateak behar bezala irakur tzen, idazten
eta interpretatzen ikasi arte.

• Komeni da ikasleek zenbaki hamartar bateko zifra
bakoitzak zer unitate-ordena adierazten duen identifi-
katzen ohitzea.

• Eskatu ikasleei  kalkulatzeko zenbat hamarren, ehunen
edo milaren falta zaizkion adierazpen hamartar bati bes-
te unitate bat osatzeko. Horrela, hurrengo unitaterako
prestatuko ditugu ikasleak.

• Trebatu ikasleak zenbaki hamartarrak unitatetara edo
hamarrenetara biribiltzen, hurrengo unitatean gutxi gora-
beherako kalkulu azkarrak egiteko.

Diziplinartekotasuna
• Hamarrenen, ehunenen eta milarenen balioa jakiteak eta

behar bezala interpretatzeak erraztu egiten du Inguruaren
ezaguera alorreko egoerak ebaztea.

• Hamarren, ehunen eta milaren kontzeptuak ulertu eta
interpretatzeak irakurmen ulermena errazten du. Horrez
gain, lexikoa aberasten du.

• Komeni da unitateko lexikoa ikasten den atzerriko hiz-
kuntzako lexiko aktiboan txertatzea. Kontuan hartu
behar da zenbaki hamartarrak berdin idazten ote diren.

• Zenbaki hamartarrak zenbakien zuzenean adieraztean,
Plastikan landutako abileziak erabiliko dira. Hori horrela
egitean landutako trebeziak oso erabilgarriak izango
dira alor horretan.

Baliabideak
• Neurketa-zinta, hamarrenak, ehunenak eta milarenak,

hurrenez hurren, dezimetroarekin, zentimetroarekin eta
milimetroarekin lotzeko.

• Txanponak, zentimoekin lan egiteko.
• Erregela graduatua, zenbakien zuzenak marrazteko.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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6. unitatea. Eragiketak zenbaki hamartarrekin

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zenbaki hamartarren arteko batuketak eta kenketak
egitea, eskuz nahiz kalkulagailua erabiliz.

Zenbaki hamartarren arteko batuketak eta kenketak egitea.

Batuketa bateko edo kenketa bateko gaietako bat kalkulatzea, beste
biak jakinda.

Magnitude-neurriak ageri diren problemak ebaztea, zenbaki
hamartarren arteko batuketak eta kenketak eginez.

Zenbaki hamartarren arteko batuketak eta kenketak egitea, kalkulagailuz.

Zenbaki hamartar bat zenbaki arrunt batez biderkatzea,
eta alderantziz.

Zenbaki arrunt baten eta hamartar baten arteko biderketa egitea.

Zenbaki arrunt baten eta hamartar baten arteko biderkadura zenbaki
arrunta baino handiagoa edo txikiagoa den esatea.

Magnitude-neurriak ageri diren problemak ebaztea, zenbaki hamartar
baten eta arrunt baten arteko biderketak eginez.

Bi zenbaki arrunten arteko zatiketa egitea, zatidura
zenbaki hamartarra izanda.

Zenbaki arrunten arteko zatiketak egitea, zatidura zenbaki hamartarra
izanda, zatitzailea zatikizuna baino handiagoa nahiz txikiagoa izan.

Zenbaki hamartar bat zenbaki arrunt batez zatitzea. Zenbaki hamartar bat zenbaki arrunt batez zatitzea.

Zatiketaren froga egitea, zatiketak ongi egin direla egiaztatzeko.

Magnitude-neurriak ageri diren problemak ebaztea, zenbaki hamartar
bat zenbaki arrunt batez zatituz.

Zenbaki hamartarrak 10ez, 100ez, 1000z... biderkatzea
eta zatitzea.

Zenbaki hamartarrak 10ez, 100ez, 1000z... biderkatzea eta zatitzea.

Biderketa bateko edo zatiketa bateko gaietako bat kalkulatzea,
zatitzailea 10, 100 edo 1000 izanda.

Problema baten gutxi gorabeherako ebazpena
aurreratzea, eta gero, emaitza zehatza egiaztatzea.

Problema baten gutxi gorabeherako ebazpena eta ebazpen zehatza
alderatzea.

Buruzko kalkulurako estrategiak lantzea eta erabiltzea,
hamartarrak 10ez, 100ez, 1000z biderkatzeko eta zatitzeko.

Buruz, zenbaki hamartar bat 10ez, 100ez edo 1 000z biderkatzea edo
zatitzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Batuketak eta kenketak
zenbaki hamartarrekin.

Bi kantitate edo gehiago batzea eta kentzea, izendatzaile
berdina nahiz desberdina izanda, eskuz nahiz kalkulagailuz.

Eragiketak eta horien emaitzak
txukun, ordenaz eta argi aurkeztea.

Zenbaki hamartarren eta
arrunten arteko biderketa.

Zenbaki hamartar bat zenbaki arrunt batez biderkatzea. Komaren kokapenari arreta jartzea,
eragiketen emaitzetan .Zenbaki hamartar bat 10ez, 100ez, 1 000z... biderkatzea.

Zenbaki hamartar bat edo
arrunt bat zenbaki arrunt
batez zatitzea.

Zenbaki arrunten arteko zatiketetan, zatiduran zifra
hamartarrak kalkulatzea.

Nork bere gaitasunekiko konfiantza
izatea, zatiketak behar bezala
egiteko eta emaitzak egiaztatzeko.Zenbaki hamartar bat zenbaki arrunt batez zatitzea.

Zenbaki hamartar bat 10ez, 100ez, 1 000z... zatitzea

Zatiketaren froga aplikatzea.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 96., 97., 98., 100.,
101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 110. eta 111. orr.
Matematika-gaitasuna: 96.-111. orr.
Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko elkarrekintzarako
gaitasuna: 98., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107.,
109. eta 111. orr.

Informazioaren trataera eta gaitasun digitala: 99., 107., 108.,
109. eta 111. orr
Gizarte- eta hiritar-gaitasuna: 96., 97., 103. eta 104. orr.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 98., 102., 105., 106., 107., 108.,
110. eta 111. orr.
Norberaren autonomia eta ekimena: 99., 106., 107. eta 109. orr.
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Balioak
• Talde lana. Herrialde guztiek neurri-sistema bera erabil -

tzeak duen garrantzia balioestea.
• Sormena. Problemak ebazteko modu berriak imajinatzea,

ohiko objektuetan erabilera berriak bilatzea, itxuraz arra-
roak diren gauzak onartzea, etab.

• Irmotasuna. Tinkoa eta saiatua izatea, hamartarren
arteko batuketak edo kenketak egin beharreko proble-
mak ebaztean, bai eta kalkulagailua edo ordenagailua
erabiltzean ere.

• Ingurumenarekiko errespetua. Ikasleak ingurunea gar-
bi manten dezaten animatzea, mendira joaten direnean
plastikozko poltsarik edo beste objekturik bota ez deza-
ten.

Metodologia
• Galdetu zenbat balio duten patata poltsa batek eta boti-

la bat urek, eta egin batuketa. Ikusi koma beti zutabe
berean jartzen dela.

• Taldeka, erabili kalkulagailua edo ordenagailua, eta egin
99. orrialdeko aurkezpena eta ariketak. Ohartu puntu
hamartarra erabili dela koma hamartarra erabili beha-
rrean.

• Ebatzi 100. orrialdeko aurkezpeneko biderketa arbelean,
eta erreparatu biderkaduran komaz banatzen diren
hamartarrei. Egin beste biderketa batzuk. Biderkatu zen-
baki bat 10ez edo 100ez, eta ondorioztatu estrategia bat
biderkadura buruz kalkulatzeko.

• Aurkeztu zatiketak problema soil batetik abiatuta. Ikusi
koma nola mugitzen den, zenbaki bat 10ez, 100ez,
1000z... zatitzean.

Diziplinartekotasuna
• Zenbaki hamartarrekin batuketak, kenketak, biderketak

eta zatiketak behar bezala egiten jakiteak, erraztu egi-
ten du Inguruaren ezaguerako problemak ebaztea.

• Prozesu horiek hitzez adierazteak aberastu egingo ditu
ikasleen hitz egiteko erraztasuna eta malgutasuna.
Garrantzitsua da ikasleak hiztegian sinonimoak bilatzen
ohitzea, problemak ebaztean, ohiko terminoez gain bes-
te batzuk erabil ditzaten.

• Ikasleek beren ohiturak aberastuko dituzte eragiketak
eta problemen ebazpenak txukun, ordenaz eta argi aur-
keztuta.

Baliabideak
• Hiztegia, hitzen esanahia bilatzeko.
• Kalkulagailua, zenbaki hamartarren arteko eragiketak

egiteko.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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7. unitatea. Luzera- eta azalera-neurriak

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Metroa eta hura baino unitate handiagoak eta txikiagoak
luzera-unitateak direla jakitea, bai eta haien ikurrak eta
baliokidetasunak ikastea ere.

Luzera-neurri edo distantzia bat zenbait luzera-unitatetan
adieraztea.

Modu konplexuan adierazitako luzera-neurri bat modu
bakunean adieraztea, eta alderantziz. 

Luzera neurtzeko zenbait tresnaren berri izatea. Tresna egokiena aukeratzea, objektuen luzerak edo distantziak
neurtzeko.

Luzerak batzea, kentzea eta biderkatzea. Bururakodun batuketak eta kenketak egitea, modu konplexuan
nahiz bakunean adierazitako luzeren artean.

Modu konplexuan nahiz bakunean adierazitako luzera bat
zenbaki batez biderkatzea.

Irudi lau baten azalera betetzen duen gainazalaren neurria dela
jakitea.

Irudi baten azalera kalkulatzea, haren azalera unitate bezala
hartzen dugun beste batenarekin alderatuta.

Metro karratua, dezimetro karratua eta zentimetro karratua
azalera-unitateak direla jakitea, eta haien ikurrak ikastea.

Azalera-neurri bat zenbait azalera-unitatetan adieraztea.

Problemak ebaztea, emandako datuak unitate berberaz
adieraziz.

Problemak ebaztea, aurrez, luzera- edo azalera-neurri guztiak
unitate berberaz adierazita.

Estrategiak lantzea eta erabiltzea, ordena bateko unitateak
beheragoko edo goragoko batera buruz bihurtzeko.

Buruz, unitate batez adierazitako luzera-neurri bat ordena bat
edo bi beheragoko batera bihurtzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Luzera-unitateak: kilometroa,
hektometroa, dekametroa,
metroa, dezimetroa,
zentimetroa eta milimetroa.

Objektuen luzerak eta distantziak neurtzea, neurria eta
unitatearen ikurra behar bezala adierazita.

Luzera-unitateen
erabilgarritasuna balioestea, bai
eta egokiena erabiltzearena ere.

Luzera-unitatea eta neurketa tresna egokienak aukeratzea,
objektuak edo distantziak neurtzeko.

Luzera-unitate batez adierazitako neurri bat beheragoko edo
goragoko ordena batekora bihurtzea.

Luzera-neurri bat modu konplexuan edo bakunean adieraztea.

Luzera-neurrien arteko
batuketak, kenketak eta
biderketak.

Modu konplexuan nahiz bakunean adierazitako luzera-
neurrien arteko batuketak eta kenketak egitea.

Arreta jartzea, eragiketak beti
ordena bereko unitateekin
egiteko.

Modu konplexuan nahiz bakunean adierazitako luzera-neurri
bat zenbaki batez biderkatzea.

Azalera-unitateak: metro
karratua, dezimetro karratua
eta zentimetro karratua.

Irudi baten azalera kalkulatzea, unitate gisa beste bat hartuta. Azalera-neurriak behar bezala
adierazteko interesa izatea.

Azalera-unitate batez adierazitako azalera bat goragoko edo
beheragoko ordena batekora bihurtzea.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 112., 113., 114.,
115., 117., 120., 121., 122., 123., 124., 126. eta 127. orr.
Matematika-gaitasuna: 112.-127. orr.
Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko elkarrekintzarako
gaitasuna: 112.-127. orr.
Informazioaren trataera eta gaitasun digitala: 117., 122.,
123., 126. eta 127. orr.

Gizarte- eta hiritar-gaitasuna: 112., 113. eta 117. orr.
Kultura- eta arte-gaitasuna: 112. eta 113. orr.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 116., 118., 119., 121., 123.,
124., 126. eta 127. orr.
Norberaren autonomia eta ekimena: 112., 113., 117., 120.,
121., 124. eta 127. orr.
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Balioak
• Besteekiko errespetua. Beste kultura batzuetako eza-

guerak balioestea eta errespetatzea.
• Behaketa. Gure inguruan gertatzen diren gertaeren

xehetasunei arreta jartzea, eta zenbait printzipio orokor
ondorioztatzea. Oharrak idazteko ohitura hartzea.

• Borondatea. Helburu bat lortzeko gogoa izatea, hura
lortzeko ahalegina egitea, irmotasunez jardutea eta zail-
tasunak gainditzea.

• Talde lana. Elkarlanerako jarrera erdiestea, eta taldeko
neurketei nork bere ekarpenak egitea.

• Tolerantzia. Objektuak edo distantziak neurtzean, gai-
nerako ikaskideek lortutako emaitzak errespetatzea.

Metodologia
• Taldean, neurtu mahai bat, liburu bat, ikasgela edo arbe-

la, eta adierazi haien neurriak modu bakunean eta kon-
plexuan, unitate egokiena aukeratuta.

• Azpimarratu unitateen ikurrak behar bezala erabili
behar direla: minuskulaz eta punturik gabe.

• Egiaztatu ikasleek erraz erabiltzen dituztela erregela eta
neurketa-zinta. Jarri haien eskura ohikoak ez diren bes-
te neurketa tresna batzuk.

• Gogorarazi objektu baten luzera edo bi punturen arteko
distantzia neurtzea, izatez, unitate gisa hartzen den bes-
te luzera batekin konparatzea dela, eta halako zenbat
den adieraztea.

• Azaldu luzera-unitate bat gorago edo beherago duen
hurrengora bihurtzea 10ez biderkatzearekin edo
 zatitzearekin lot daitekeela. Alderatu azalera-unitateen
kasuarekin, horietan 100ez biderkatu edo zatitu behar
baita.

Diziplinartekotasuna
• Txertatu kontzeptu berriak lexiko aktibora elkarrizketa-

ren bidez; adierazi neurketen emaitzak behar bezala,
ahoz nahiz idatziz; eta azaldu hitzez batuketak, kenke-
tak eta biderketak egiteko prozesua. Guzti horrek abe-
rastu egiten du ikasleen adierazpen gaitasuna.

• Inguruaren ezagueran magnitudeak kuantifikatzeko unita-
teak erabiliko ditugu.

• Plastika eta Gorputz-hezkuntza arloetan luzera unitateak
erabiliko ditugu.

• Bukatzeko, lexikoa ikasten den atzerriko hizkuntzan
eman daiteke.

Baliabideak
• Neurketa-zinta eta erregela graduatua, zenbait objektu-

ren luzerak eta distantziak neurtzeko.
• Zenbait motatako neurketa-tresnak (zurruna, artikula-

tua...), neurketak eta deskribapenak egiteko.
• Paper laukiduna, irudi lauen azalerak neurtzeko.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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8. unitatea. Edukiera- eta masa-neurriak

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Litroa eta hura baino unitate handiagoak eta txikiagoak
edukiera-unitateak direla jakitea, bai eta haien ikurrak eta
baliokidetasunak ikastea ere.

Edukiera-neurri bat zenbait unitatetan adieraztea.

Modu konplexuan adierazitako edukiera-neurri bat modu
bakunean adieraztea, eta alderantziz.

Edukiera neurtzeko zenbait tresnaren berri izatea. Tresna egokiena aukeratzea, ontzi baten edukiera neurtzeko.

Gramoa eta hura baino unitate handiagoak eta txikiagoak
masa-unitateak direla jakitea, bai eta haien ikurrak eta
baliokidetasunak ikastea ere.

Masa-neurri bat zenbait unitatetan adieraztea.

Modu konplexuan adierazitako masa-neurri bat modu bakunean
adieraztea, eta alderantziz.

Masa neurtzeko zenbait tresnaren berri izatea. Tresna egokiena aukeratzea, objektu baten masa edo pisua
neurtzeko.

Masa- edo edukiera-neurrien arteko batuketak eta kenketak
egitea.

Bururakodun batuketak eta kenketak egitea, modu konplexuan
nahiz bakunean adierazitako edukiera- edo masa-neurrien artean.

Edukiera- edo masa-neurriak zenbaki arrunt batez biderkatzea. Modu konplexuan nahiz bakunean adierazitako edukiera- edo
masa-neurri bat zenbaki batez biderkatzea.

Problemak ebaztea, datuak, eragiketak eta emaitzak modu
konplexuan nahiz bakunean adieraziz.

Datuak modu konplexuan nahiz bakunean adierazita dituzten
problemak ebaztea.

Estrategiak lantzea eta erabiltzea, ordena bateko unitateak
beheragoko edo goragoko batera buruz bihurtzeko.

Buruz, unitate batez adierazitako edukiera- edo masa-neurri bat
ordena bat edo bi beheragoko batera bihurtzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Edukiera-unitateak:
kilolitroa, hektolitroa,
dekalitroa, litroa, dezilitroa,
zentilitroa eta mililitroa.

Edukierak neurtzeko tresna egokiena aukeratzea, eta neurria eta
unitatearen ikurra behar bezala adieraztea.

Unitateen erabilgarritasuna
balioestea, bai eta egokiena
erabiltzearena ere.

Edukiera-unitate batez adierazitako neurri bat beheragoko edo
goragoko ordena batekora bihurtzea.

Edukiera-neurri bat modu konplexuan edo bakunean adieraztea.

Masa-unitateak: tona,
kilogramoa, hektogramoa,
dekagramoa, gramoa,
dezigramoa, zentigramoa
eta miligramoa.

Masak edo pisuak neurtzeko tresna egokiena aukeratzea, eta
neurria eta unitatearen ikurra behar bezala adieraztea.

Neurketak ahalik eta
zehaztasun eta zorroztasun
handienaz egiteko gogoa
izatea.Masa-unitate batez adierazitako neurri bat beheragoko edo

goragoko ordena batekora bihurtzea.

Masa-neurri bat modu konplexuan edo bakunean adieraztea.

Edukiera- eta masa-neurrien
arteko batuketak, kenketak
eta biderketak.

Modu konplexuan nahiz bakunean adierazitako edukiera- edo masa-
neurrien arteko batuketak eta kenketak kalkulatzea, bai eta neurri
horiek zenbaki batez biderkatzea ere.

Eragiketak eta emaitzak
ordenaz eta argi aurkezteko
joera izatea.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 128., 129., 130.,
131., 132., 133., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 142. eta
143. orr.
Matematika-gaitasuna: 128.-143. orr.
Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko elkarrekintzarako
gaitasuna: 128., 129., 130., 131., 132., 133., 134., 135., 136.,
137., 138., 139., 140., 142. eta 143. orr.

Informazioaren trataera eta gaitasun digitala: 135., 139.,
141., 142. eta 143. orr.
Gizarte- eta hiritar-gaitasuna: 128., 129. eta 135. orr.
Kultura- eta arte-gaitasuna: 141. orr.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 128., 129., 134., 136., 137.,
139., 140., 142. eta 143. orr.
Norberaren autonomia eta ekimena: 135. eta 143. orr.
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Balioak
• Jakin-mina. Geure buruari galdetzea inguruko gauzak eta

gertaerak zer diren, eta zergatik gertatzen diren horrela eta
ez beste modu batera.

• Zintzotasuna. Nork bere buruarekiko, bere gauzekiko
eta gainerakoenekiko errespetua izatea. Zuzentasunez
eta osotasunez jokatzea, eta egokitzat jotzen diren
arauekiko errespetua izatea.

• Zuzentasuna eta berdintasuna. Erabili balantza zuzen-
tasunaren eta zuzenbidearen ikur gisa, berdintasunari
buruz hitz egiteko eta bidegabekeriekiko gaitzespena
sustatzeko. Balioetsi neurri zuzenen garrantzia.

• Autoestimua. Nork bere gaitasunekiko konfiantza iza-
tea, balantza erabiltzeko, neurriekin eragiketak egiteko
eta emaitzak zehaztasunez adierazteko.

Metodologia
• Hasteko, egin neurketa batzuk unitate gisa zenbait edu-

kierako ontziak erabiliz. Horrela, ikasleek ulertuko dute
edukiera neurtzea, izatez, ontzi bat beste batean zenbat
aldiz sar daitekeen zenbatzea dela.

• Kalkulatu ohiko objektuen masa iritzira, eta ondoren,
erabili balantza kalkulu hori egiaztatzeko.

• Egin zenbait neurketa balantza erabiliz, eta konparatu
gorputz baten masa beste batzuenekin.

• Konparatu kilo bateko pisua duten zenbait jaki pakete,
ikasleek ikus dezaten ez dutela leku berdina hartzen.
Horrela, ez dituzte lotuko masa eta bolumena.

• Gogorarazi edukiera- edo masa- neurri bat zenbaki
batez biderkatzen badugu biderkadura ere neurri bat
dela, eta beraz, biderkagaiaren unitate berberaz adiera-
zi behar dela.

• Ondorioztatu zenbat gramo dauden kilo erdian, kilo laur-
denean edo hiru kilo laurdenetan. Ondorioztatu, halaber,
zenbat mililitro dauden litro erdian, litro laurdenean edo
hiru litro laurdenetan.

Diziplinartekotasuna
• Euskara arloa aberastu egingo da neurketa-prozesuak

azaltzean eta lortutako emaitzak komunikatzean. Saia-
tu egin behar dugu, edukiera- eta masa-neurriekin 
lotutako terminoak lexiko aktiboan txertatzen eta behar
bezala idazten.

• Unitate honetako edukiek Inguruaren ezaguera finkatze-
ko balio dute, alor horretako eskolak ematean, sarritan
neurtzen baitira masak eta edukierak.

• Landutako lexikoa ikasten den atzerriko hizkuntzan ere
ematen saiatu behar dugu.

Baliabideak
• Ontzi graduatuak, neurketak egiteko.
• Zenbait edukieratako ontziak, konparatzeko.
• Balantza eta pisuak edo baskula, objektuak pisatzeko.
• Pisatzeko eta konparatzeko zenbait objektu.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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9. unitatea. Denboraren neurketa eta moneta-sistema

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Urtea baino denbora-unitate handiagoak eta
txikiagoak identifikatzea.

Zenbait denbora-unitateren arteko baliokidetasunak zehaztea.

Denbora-unitaeekin problemak ebaztea.

Ordua, minutua eta segundoa eguna baino denbora-
unitate txikiagoak direla jakitea, eta haien ikurrak
ikastea.

Orduak, minutuak eta segundoak elkarrekin lotzea, haien arteko
baliokidetasuna hirurogeitarra dela kontuan hartuta.

Unitate jakin batean adierazitako denbora-neurriak beheragoko edo
goragoko ordena batekoetan adieraztea.

Erloju analogikoetako nahiz digitaletako orduak, minutuak eta segundoak idaztea.

Modu konplexuan adierazitako denbora-neurri bat modu bakunean
adieraztea, eta alderantziz.

Denbora-neurriekin batuketak eta kenketak egitea. Modu konplexuan adierazitako denbora-neurriak batzea eta kentzea.

Denbora-neurriak zenbaki arrunt batez biderkatzea
eta zatitzea.

Modu konplexuan adierazitako denbora-neurriak zenbaki arrunt batez
biderkatzea eta zatitzea.

Euroa erabiltzeko erraztasuna izatea, eta
dolarrarekin duen lotura jakitea.

Euro billete eta txanpon multzo bat euro eta zentimotan adieraztea.

Euro kantitateak modu konplexuan nahiz bakunean adierazi eta eragiketak egitea.

Euroak dolarretan adieraztea, eta alderantziz, baliokidetasunaren arabera.

Problemak ebaztean lortutako emaitzak logikaz
interpretatzea.

Problema bat ebaztea eta emaitza logikaz interpretatzea.

Buruzko kalkulurako estrategiak lantzea eta erabiltzea,
orduak, minutuak edo segundoak hurrengo
beheragoko edo goragoko ordenara bihurtzeko.

Buruz, orduak minututan edo minutuak segundotan adieraztea.

Buruz, segundoak minututan edo minutuak ordutan adieraztea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Denbora-unitateak:
milurtekoa, mendea,
hamarkada, bosturtekoa,
urtea, hiruhile koa, hilabetea,
hamabostaldia, astea, eguna,
ordua, minutua eta segundoa.

Zenbait denbora-unitate identifikatzea eta erabiltzea. Arreta izatea, denbora-
neurriak eta haien unitateak
adierazten dituzten ikurrak
behar bezala irakurtzeko eta
idazteko.

Denbora-unitateen arteko baliokidetasunak zehaztea eta unitate-
aldaketak egitea.

Ordu, minutu eta segundo kantitateak modu konplexuan nahiz
bakunean adieraztea eta unitate-aldaketak egitea.

Denbora-neurriekin
eragiketak.

Denbora-neurrien arteko batuketak eta kenketak egitea. Denbora-neurrien arteko
eragiketak zehaztasunez
egitea.Denbora-neurriak zenbaki arruntez biderkatzea eta zatitzea.

Euroa eta dolarra. Euro kantitateak modu konplexuan nahiz bakunean adieraztea, eta
haiekin eragiketak eta unitate-aldaketak egitea.

Irmotasuna izatea, moneta-
aldaketei buruzko problemak
ebaztean.Euro kantitate bat dolarretan adieraztea, eta alderantziz, haien

arteko baliokidetasuna aldatu egiten dela kontuan hartuta.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 148., 149., 150.,
151., 156., 158., 159., 160., 162. eta 163. orr.
Matematika-gaitasuna: 148.-163. orr.
Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko elkarrekintzarako
gaitasuna: 148., 150., 151., 152., 153., 154., 155., 158., 159.,
160., 161., 162. eta 163. orr.
Informazioaren trataera eta gaitasun digitala: 150., 151.,
162. eta 163. orr.

Gizarte- eta hiritar-gaitasuna: 149., 152., 153., 156., 157.,
162. eta 163.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 148., 149., 152., 153., 154.,
155., 157., 158., 159., 160., 162. eta 163. orr.
Norberaren autonomia eta ekimena: 149., 150., 151., 156.,
157., 162. eta 163. orr.
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Balioak
• Bakea. Zientziaren eta teknologiaren aurrerapenak

behar bezala erabiltzea.
• Borondatea. Norbere helburuak lortzen saiatzea, horre-

tan denbora ematea eta lana egitea.
• Erantzukizuna. Denbora planifikatzea: eguneroko zere-

ginetan ordutegi bati jarraitzea, eta eskolara eta hitzor-
duetara garaiz iristea.

• Nork bere burua zaintzea. Ordutegiei jarraitzea osasu-
nerako ona dela jakitea: lo egitekoei, jatekoei,ikastekoei,
lo egitekoei...

• Zentzuzko kontsumoa. Dirua gastatu aurretik gogoeta
egitea. Kantitate bat zertarako erabil dezakedan pen t-
satzea, zer behar dudan gehien, zenbat diru aurrez deza-
kedan...

• Jakin-mina. Beste herrialdetako monetak eta haiek
euroarekiko dituzten eguneko baliokidetasunak ikasteko
gogoa izatea.

Metodologia
• Erreparatu urteko hilei eta hil bakoitzeko egun kopuruari

egutegi batean. Erreparatu, bereziki, otsailari. Azaldu zer
den bisurte bat, eta zergatik dauden urte bisustuak. Bilatu
egun garrantzitsuak egutegian.

• Azpimarratu nola idazten diren behar bezala ordua,
minutua eta segundoa adierazten dituzten ikurrak.

• Proposatu unitate-aldaketak egiteko ariketak, prozedura
behar bezala erabiltzen ikasi arte.

• Moneta-sistema landu egin behar da, billete eta txanpon
errealak nahiz gezurrezkoak erabilita, egoerak azkar eta
akatsik gabe konpontzen ikasten duten arte. Komeni da
moneta-aldaketa ariketak egitea, egunkarietan ageri
diren baliokidetasunetatik abiatuta.

Diziplinartekotasuna
• Euskara alorrean finkatu egingo da ahozko adierazpena,

eta ikasleen lexikoa hitz berriekin aberastuko: hamarka-
da, mendea, milurtekoa, bosturtekoa, bisurtea, etab.

• Denbora-neurriak eta haien arteko eragiketak ikasteak
erraztu egiten du Inguruaren ezaguerako problemak eta
ariketak ebaztea.

• Gorputz-hezkuntzan orduak eta kronometroa erabiliko
ditugu, kirol-ekintzen iraupena neurtzeko, lasterketak
kronometratzeko...

• Unitate honetako lexikoa ikasten den atzerriko hizkuntzan
txertatzen badugu, finkatu egingo ditugu bi alor horiek.

Baliabideak
• Egutegia, hil bakoitzeko egunak zenbatzeko eta egun

garrantzitsuak bilatzeko.
• Erloju analogikoa eta digitala, orduak irakurtzeko eta

markatzeko.
• Moneten eguneko baliokidetasunei buruzko informazioa

duten egunkarietako ebakinak edo web-orriak.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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10. unitatea. Angeluak

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Gradua (º) angeluak neurtzeko oinarrizko unitatea dela
jakitea, eta minutua (’) eta segundoa (”) unitate
txikiagoak direla ikastea.

Angeluen unitateak lotzea, sistema hirurogeitarraren bidez. 

Angeluen neurriak zenbait unitatetan adieraztea.

Angeluak zabaleraren arabera sailkatzea. Angeluak neurtzea edo marraztea, angelu-garraiagailua erabiliz.

Angelu jakin bat zorrotza, zuzena, kamutsa, laua edo osoa den esatea.

Angeluen arteko batuketak eta kenketak egitea. Modu konplexuan adierazitako angeluen zabalerak batzea eta kentzea.

Angelu baten erdikaria identifikatzea eta marraztea. Angelu jakin baten erdikaria marraztea, erregela eta konpasa erabiliz.

Angeluak sailkatzea, erpinen eta aldeen kokapenen
arabera. 

Ondoz ondoko angeluak, angelu auzokideak eta erpinez aurkakoak
deskribatzea, identifikatzea eta adieraztea.

Angeluak sailkatzea, zabaleren baturaren arabera. Angelu baten osagarriaren zabalera kalkulatzea, baita betegarriarena ere.

Objektuen biraketak eta biraketaren zentroa, noranzkoa
eta zabalera deskribatzea eta adieraztea.

Biraketa baten noranzkoa, zabalera eta biratutako objektuaren
bukaerako kokapena adieraztea.

Triangelu baten eta lauki baten barruko angeluen
baturaren balioa jakitea.

Emandako triangelu baten angelu guztiak kalkulatzea, bai eta
emandako lauki batenak ere.

Problemak ebaztea, enuntziatu bererako bi galdera
asmatuta.

Enuntziatu bererako galdera desberdinak asmatzea eta ebaztea.

Buruzko kalkulurako estrategiak lantzea eta erabiltzea,
zenbaki bat 5ez edo 50ez biderkatzeko.

Buruz, zenbaki bat 5ez edo 50ez biderkatzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Angelu baten zabalera.
Angeluen zabalera neurtzeko
unitateak: gradua, minutua eta
segundoa.

Angeluen zabalera neurtzeko unitateen arteko
baliokidetasunak zehaztea, eta unitate-aldaketak egitea.

Arreta izatea, angeluen neurriak
eta haien unitateak adierazten
dituzten ikurrak behar bezala
irakurtzeko eta idazteko.Angeluen zabalera neurtzea, angelu-garraiagailua erabiliz.

Angelu zorrotzak, zuzenak, kamutsak, lauak eta osoak
deskribatzea, identifikatzea eta adieraztea.

Batuketak eta kenketak
angeluekin.

Angeluen zabalerak batzea eta kentzea, modu konplexuan. Angeluen neurriekin eragiketak
egiten saiatzea.Triangelu bateko edo lauki bateko angelu guztien zabalerak

kalkulatzea.

Angelu baten erdikaria. Angelu baten erdikaria marraztea, erregela eta konpasa erabiliz. Zehaztasuna eta garbitasuna.

Ondoz ondoko angeluak, auzo -
kideak eta erpinez aurkakoak.

Ondoz ondoko bi angelu, bi angelu auzokide eta erpinez aurkakoa
diren beste bi identifikatzea, deskribatzea eta marraztea.

Nork bere gaitasunekiko
konfiantza izatea, angelu motak
deskribatzeko eta adierazteko.

Angelu osagarriak eta
betegarriak.

Angelu baten osagarriaren zabalera kalkulatzea, bai eta
betegarriarena ere.

Biraketak, biraketaren zentroa,
noranzkoa eta zabalera.

Objektu baten biraketaren noranzkoa adieraztea eta
biraketaren zabalera iritzira kalkulatzea.

Biraketa-nozioa behar bezala
erabiltzeko jakin-mina.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 164., 165., 166., 167.,
168., 169., 170., 171., 172., 174., 175., 176., 178. eta 179. orr.
Matematika-gaitasuna: 164.-179. orr.
Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko elkarrekintzarako
gaitasuna: 166., 167., 172., 174., 175. eta 179. orr.
Informazioaren trataera eta gaitasun digitala: 164., 165.,
167., 169., 170., 171., 175., 176., 178. eta 179. orr.

Gizarte- eta hiritar-gaitasuna: 165., 167., 169. eta 173. orr.
Kultura- eta arte-gaitasuna: 166., 167., 170., 171., 172., 178.
eta 179. orr.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 166., 167., 170., 171., 173.,
175., 176., 178. eta 179. orr.
Norberaren autonomia eta ekimena: 165. eta 177. orr.
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Balioak
• Berdintasuna. Bazterketa eta besteekiko errespetu  falta

adierazten duten jarrerak eta portaerak desagerraraz-
tea.

• Enpatia. Besteak ulertzen saiatzea, haien lekuan jarriz,
eta sentitzen dutena balioetsiz.

• Zentzu estetikoa. Angeludun formak argi eta txukun
aurkezteko joera izatea eskolako lanetan.

• Erantzukizuna. Marrazketa tresnak kontuz erabiltzea
eta zaintzea, garbi eta egoera onean eusteko eta ez hon-
datzeko.

• Talde-lana. Taldean, hainbat angelu, triangelu eta lauki
marraztea, moztea eta manipulatzea. Elkarri laguntzea,
zailtasunak gainditzeko.

Metodologia
• Adierazi angeluak gorputzeko atalez edo ireki eta itxi

daitezkeen objektuak erabiliz. Lotu angeluen zabalera
objektu horienekin, eta erakutsi angeluen zabalera ez
dela aldeen luzeraren araberakoa.

• Erabili eskuaira eta kartaboia zenbait angelu mota iden-
tifikatzeko. Konparatu kartoi mehean moztutako angelu-
pareak, bata bestearen gainean jarriz.

• Moztu angelu osagarriak eta betegarriak kartoi mehe-
an, haiek manipulatzeko eta angelu zuzen bat eta ange-
lu lau bat osatzeko.

• Triangelu baten eta lauki baten angeluen neurria
 ulertzeko, moztu irudi horien angeluak denen aurrean,
eta frogatu haien baturek 180º eta 360º balio dutela
hurrenez hurren.

• Erlojuaren orratzak erabil ditzakegu biraketak eta
horien noranzkoa ulertzeko, biraketen zabalera iritzira
kalkulatzeko eta positiboak edo negatiboak diren esate-
ko.

Diziplinartekotasuna
• Euskara alorrean finkatu egingo da ahozko adierazpena,

eta ikasleen lexiko matematikoa hitz berriekin aberastu-
ko. Horrela, errazago egingo dituzte irudien deskribape-
nak eta iritzira kalkulatuko haien biraketak.

• Inguruaren ezagueran angeluak identifikatuko dituzte
inguruko zenbait elementutan: bide-seinaleetan, leihoe-
tan, ateetan, arkitektura-elementuetan, zuhaitzen ada-
rretan, trenbideetan, etab.

• Plastika alorrean angeluak identifikatuko eta erabiliko
dituzte beren adierazpen plastikoetan.

• Ikasten den atzerriko hizkuntzan ere eman daitezke uni-
tateko terminoak.

Baliabideak
• Artaziak eta koloretako kartoi mehea, irudiak mozteko.
• Eskuaira eta kartaboia, angeluak marrazteko.
• Erregela eta konpasa, angeluen erdikariak marrazteko.
• Angelu-garraiagailua, angeluen zabalerak neurtzeko.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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11. unitatea. Irudi lauak. Azalera

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Poligonoak eta horien elementuak definitzea,
poligonoak identifikatzea eta horiek sailkatzea.

Poligonoak sailkatzea, alde kopuruaren arabera, edo aldeen eta angeluen arabera.

Poligonoen perimetroa kalkulatzea.

Zenbait poligono mota marraztea.

Triangeluak sailkatzea, angeluen zabaleren edo
aldeen luzeren arabera.

Aldeen luzeren arabera, triangeluak aldekideak, isoszeleak edo eskalenoak diren
esatea; eta angeluen arabera, zuzenak, zorrotzak edo kamutsak diren esatea.

Laukiak sailkatzea, aldeen luzeraren eta
paralelotasunaren arabera.

Laukiak sailkatzea, paralelogramoak, trapezioak edo trapezoideak diren
esanez; eta haien ezaugarriak deskribatzea.

Paralelogramoak sailkatzea (karratuak, laukizuzenak, erronboak etab).

Karratu baten, laukizuzen baten, erronboide baten
eta triangelu baten azalera kalkulatzen jakitea. 

Emandako karratuen, laukizuzenen, erronboideen eta triangeluen azalera
kalkulatzea.

Zirkunferentzia, zirkulua, horien elementuak eta π
zenbakia identifikatzea.

Zirkuluaren eta zirkunferentziaren elementuak marraztu, adierazi eta deskribatzea.

Zirkunferentzia baten luzera kalkulatzea.

Simetriak eta translazioak egitea. Irudi simetrikoak eta simetriak edo translazioak dituztenak identifikatzea.

Planoan mugimenduak deskribatzea eta lekuak
kokatzea.

Leku baten koordenatuak plano batean adieraztea edo plano bateko
koordenatuak adieraztea.

Plano batean ibilbideak deskribatzea edo egitea.

Problemak ebaztea, irudi konposatuen azalera
kalkulatuta.

Irudi lau baten azalera kalkulatu beharreko problemak ebaztea, kalkulatzen
dakigun irudietan deskonposatuta.

Buruzko kalkulurako estrategiak lantzea eta
erabiltzea, zenbaki bat 5ez edo 50ez zatitzeko.

Buruz, zenbaki bat 5ez edo 50ez zatitzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Poligonoak eta beren
elementuak. 
Poligono motak.

Poligonoak eta beren elementuak definitzea. Inguruko objektuetan poligonoak
identifikatzeko interesa izatea.

Poligonoen perimetroa kalkulatzea.

Poligonoak sailkatzea.

Triangelu motak. Triangeluak sailkatzea. Poligonoak behar bezala
sailkatzeko gogoa izatea.

Lauki motak. Laukiak eta paralelogramoak sailkatzea.

Paralelogramo batzuen eta
triangeluaren azalera.

Karratuen, laukizuzenen, erronboideen eta triangeluen
azalera kalkulatzea.

Kalkuluak behar bezala egiten
saiatzea.

Zirkunferentzia eta zirkulua. Zirkunferentziaren azalera kalkulatzea.

Mugimenduak planoan. Irudi simetrikoak, simetriak eta translazioak identifikatzea. Arreta jartzea irudi simetrikoak
eta simetriadunak identifikatzeko.

Leku baten koordenatuak planoan idaztea.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 180., 181., 182., 183.,
184., 185., 188., 189., 191., 192., 193., 194., 196. eta 197. orr.
Matematika-gaitasuna: 180.-197. orr.
Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko elkarrekintzarako
gaitasuna: 180., 183., 184., 185., 186., 187., 188., 191., 192.,
193., 195. eta 197. orr.
Informazioaren trataera eta gaitasun digitala: 184., 185.,
186., 187., 191., 192., 193., 194., 195., 196. eta 197. orr.

Gizarte- eta hiritar-gaitasuna: 181., 191. eta 195. orr.
Kultura- eta arte-gaitasuna: 183., 184., 185., 188., 189.,
190., 193., 196. eta 197. orr.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 183., 184., 185., 186., 187.,
190., 192., 193., 194., 196. eta 197. orr.
Norberaren autonomia eta ekimena: 180., 181., 191. eta
197. orr.
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Balioak
• Nork bere burua ezagutzea. Nork bere gaitasunen,

jarreren eta jokaeren berri izatea, eta zer ezaugarriri
 eutsi behar zaien eta zeini ez jakitea.

• Konpromisoa. Nork bere buruarekin eta gainerakoekin
hartutako konpromisoak betetzea.

• Sormena. Forma poligonalak eta zirkularrak erabiltzea,
haiek estetikoki konbinatuz eta koloreak erabiliz apain-
garriak egiteko.

• Kontzentrazioa. Inguruko objektuei arretaz errepara -
tzea, simetria ardatzik ba ote duten jakiteko.

• Irudimena. Irudi bati simetria edo translazioak aplika -
tzean sor daitezkeen irudien kokapenak imajinatzea.

Metodologia
• Marraztu poligono bat arbelean, eta azaldu poligonoa

perimetroko puntuek eta haiek mugatutako eremuak
osatzen dutela. Marraztu diagonalak, eta aztertu zenbat
diagonal marraz daitezkeen. Erabili angelu-garraiagailua
barruko angeluen zabalerak neurtzeko.

• Moztu zenbait poligono, eta zenbatu aldeak, erpinak eta
angeluak.Erreparatu alde guztiak edo angelu guztiak
berdinak ote dituzten. Ondorioztatu zer diren poligono
erregularrak. 

• Ondorioztatu alde baten luzera eta alde kopurua jakin
behar direla poligono erregular baten perimetroa kalku-
latzeko.

• Kalkulatu karratuen, laukizuzenen eta triangeluen aza-
lerak, grafikoen nahiz zenbakien bidez.

• Saiakuntzak egin zirkunferentzien luzerak kalkulatzeko.

Diziplinartekotasuna
• Euskara alorrean, ahozko adierazpena finkatzen da, iru-

di lauen eta beren elementuen deskribapenen bidez.
Saiatu egin behar dugu, termino berriak ikasleen lexiko
aktiboan txertatzen eta haiek behar bezala idatz ditza-
ten.

• Inguruaren ezaguera finkatuko dugu bide-seinaleetan eta
naturako eta inguruko elementuetan dauden forma poli-
gonalen eta zirkularren bidez.

• Plastikan irudi poligonalak eta zirkularrak marraztuko
dituzte; eta frisoak eta mosaikoak egingo, simetrien eta
translazioen bidez.

• Unitateko terminoei balio esanguratsua emango diegu
ikasten den atzerriko hizkuntzan emanez. Horrez gain,
errazago barneratuko dituzte.

Baliabideak
• Erregela graduatua, poligonoak marrazteko eta aldeak

neurtzeko.
• Angelu-garraiagailua, angeluak neurtzeko eta konparat-

zeko.
• Konpasa, forma zirkularrak marrazteko.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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12. unitatea. Gorputz geometrikoak

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Poliedroak identifikatzea, beren elementuak ikastea
eta sailkatzea.

Gorputzak poliedroak diren edo ez esatea, sailkatzeko. 

Poliedro baten elementuak adieraztea eta zenbatzea.

Poliedro erregularrak identifikatzea, deskribatzea
eta sailkatzea.

Poliedro erregularrak aipatzea, eta aurpegien forma eta kopurua deskribatzea. 

Poliedro erregularrak eta beren garapenak lotzea.

Prismak identifikatzea, beren elementuak ikastea
eta sailkatzea.

Prismen berri izatea.

Prisma baten elementuak adieraztea eta zenbatzea.

Prismak sailkatzea, alboetako ertzen kokapenaren eta oinarriko
poligonoaren arabera.

Prismak eta haien garapenak lotzea.

Piramideak identifikatzea, beren elementuak ikastea
eta sailkatzea.

Piramideen berri izatea.

Piramide baten elementuak adieraztea eta zenbatzea.

Piramideak sailkatzea, alboetako ertzen kokapenaren eta oinarriko
poligonoaren arabera.

Piramideak eta haien garapenak lotzea.

Zilindroa, konoa eta esfera identifikatzea, eta beren
elementuak ikastea.

Zilindroa, konoa eta esfera identifikatzea, eta beren elementuak deskribatzea.

Zilindroa eta konoa haien garapenekin lotzea.

Problemak ebaztea, emandako galdera bati lotuta
enuntziatu bat asmatuz.

Problema baten enuntziatua asmatzea, galdera batetik abiatuta; eta hura
ebaztea, estrategia egokiena erabiliz.

Buruzko kalkulurako estrategiak lantzea eta
erabiltzea, zenbaki bat 20z edo 200ez zatitzeko.

Buruz, zenbaki bat 20z edo 200ez zatitzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Poliedroak eta beren elementuak. Poliedroak eta beren elementuak identifikatzea. Arreta jartzea, poliedroak
bereizteko, bai eta
erregularrak diren ala ez
esateko ere.

Poliedro erregularrak. Poliedro erregularren forma eta aurpegi kopurua deskribatzea.

Poliedro erregularrak egitea, beren garapenetatik abiatuta.

Prismak eta beren sailkapena. Prismak identifikatzea eta beren elementuak deskribatzea. Jakin-mina izatea, inguruko
objektuetan prismak eta
piramideak identifikatzeko.Prismak sailkatzea.

Piramideak eta beren
sailkapena.

Piramideak identifikatzea eta beren elementuak deskribatzea.

Piramideak sailkatzea.

Zilindroa, konoa eta esfera. Zilindroa, konoa eta esfera identifikatzea eta deskribatzea. Gorputz geometrikoak
eraikitzeko joera izatea.

Zilindroak eta konoak beren garapenekin lotzea.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 198., 199., 200.,
201., 202., 203., 204., 206., 207., 208., 210. eta 211. orr.
Matematika-gaitasuna: 198.-211. orr.
Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko elkarrekintzarako
gaitasuna: 198., 199., 202., 203., 204., 205., 206., 207. eta
211. orr.
Informazioaren trataera eta gaitasun digitala: 200., 201.,
202., 203., 204., 205., 206., 207., 208., 209., 210. eta 211. orr.

Gizarte- eta hiritar-gaitasuna: 198., 199. eta 209. orr.
Kultura- eta arte-gaitasuna: 198., 199., 200., 201., 202.,
203., 204., 205., 209., 210. eta 211. orr.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 200., 201., 202., 203., 204.,
205., 207., 208., 210. eta 211. orr.
Norberaren autonomia eta ekimena: 206., 207., 210. eta
211. orr.
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Balioak
• Sormena. Naturako elementuak eredu hartuta, forma

geometriko apaingarriak asmatzea, diseinatzea eta egi-
tea.

• Borondatea eta esfortzua. Ideiak argi izatea, helbu-
ruak zehaztea, lanerako plangintza bat egitea, eta hura
betetzea, arduraz eta ahaleginez oztopoak gaindituz.

• Ingurumena errespetatzea eta babestea. Arbasoek
utzitakoa balioestea, zaintzea eta beraiek egindako aha-
legina aintzat hartzea.

• Borondatea. Borondate irmoa eta iraunkorra izatea,
gorputz geometrikoak identifikatzeko, deskribatzeko,
eta argi eta eder adierazteko.

• Sormena. Gorputz geometrikoak egitea, irudi lautatik
abiatuta.

• Irudimena. Gorputz geometrikoen forma osoa ulertzea,
zenbait perspektiba ikustean.

• Besteekiko errespetua. Ikaskideen ideiak eta proposa-
menak aintzat hartzea eta balioestea. Barrerik edo ise-
karik ez egitea, okerrak direla uste badugu ere.

Metodologia
• Jarri gorputz geometrikoen kaxa eskura, eta utzi haiek

manipula ditzaten, aurkikuntzak eginez ikas dezaten.
• Lotu gorputz geometrikoak eta inguruko objektuak.
• Azpimarratu prismen aurpegiak paralelogramoak direla

beti, eta piramideenak, triangeluak. Nabarmendu pira-
mideek oinarri bakarra dutela eta edozein poligono izan
daitekeela.

• Ikusi zilindroak bi oinarri zirkular dituela; konoak, baka-
rra; eta esferak, bat bera ere ez.

• Poliedro erregularren, prismen, piramideen, zilindroen
eta konoen garapenak moztea eta muntatzea. Eskatu
ikasleei orri bat hartu eta esfera bat egiten saiatzeko.
Eskatu, halaber, ondorioak ateratzeko.

Diziplinartekotasuna
• Euskara alorrari dagokionez, irakurritakoa ulertzeko gai-

tasuna hobetzen da, testuak ulertzeko ariketen eta gor-
putz geometrikoen deskribapenen bidez. Horrez gain,
ahozko adierazpena eta lexikoa aberasten dira, hitz
berriekin.

• Espazioaren pertzepzioa hobetzen da, gorputz geometri-
koen aurpegiak planoan adieraztean eta zenbait pers-
pektiba marraztean.

• Komeni da unitateko lexikoa ikasten duten atzerriko hiz-
kuntzan txertatzea.

Baliabideak
• Gorputz geometrikoak, manipulatzeko eta deskribatze-

ko.
• Poliedro erregularren, prismen, piramideen, zilindroen

eta konoen garapenak, gorputz horiek egiteko.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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