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4 Matematika LMH 2

Sarrera

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

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

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

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

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

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

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

• Informazio eta komunikazio teknologiak ezagutzea eta erabiltzea.

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

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

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



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

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

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

Murgil egin i.blaien!
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Matematikako materialak

Ikaslearentzat

Lan koadernoak

• Lan koadernoa LMH 1
• Lan koadernoa LMH 2

Ikasliburuak

• Matematika LMH 1
• Matematika LMH 2
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Irakaslearentzat

4

berrogeita hamar50

Unitateak aldatuta, biderketak egingo ditut

51berrogeita hamaika

Irudi simetrikoak
9

Biderkatu, adibidean bezala.

Osatu ibilbidea.

3

6 1 3 4 9

+1

2 8
� 2

5 1 6

4 7
� 2

3 6
� 3

6 4
� 4

5 3
� 5

4 8
� 3

9 4
� 4

8 3
� 4

6 5
� 4

7 2
� 5

2 5
� 5

6 3
� 5

Zenbat daude multzo bakoitzean?

Marraztu kolore berarekin emaitza bera duten puxikak.

_____ bonboi daude. _____ gozoki daude.

16 + 16 40 – 19 5 � 7 3 � 7

50 – 1530 – 16 2 � 7 4 � 8

2 � 5 – 7 � 6 – 8 – 5

� 5– 20� 8– 30� 3

– 26 � 9 – 31 � 7

10

35

Osatu.

_____ � 4 = 12
_____ � 6 = 12
_____ � 6 = 18

_____ � 5 = 25
_____ � 7 = 28
_____ � 9 = 36

_____ � 9 = 27
_____ � 8 = 40
_____ � 7 = 14

Osatu taulak.

�

18

24 3

4

7 2 5 8 1�

28

Zenbat lauki daude lauki sare bakoitzean?

_____ � _____ = _____ _____ � _____ = _____ _____ � _____ = _____

25
25
25
25
25

8
8

8

Begiratu eta idatzi egingo dut

67hirurogeita zazpi

Zirkunferentzia eta zirkulua

hirurogeita sei66

Koloreztatu adierazten den moduan. Irakurri eta osatu ziurra, probablea eta ezinezkoa hitzekin.

C

B

A

1 2 3

Berdez triangelua (3, A).

Gorriz zirkulua (2, C).

Horiz karratua (1, B).

Urdinez zirkunferentzia (3, C). 

60

Inguratu, beltzez, zirkuluak diren gauzak.

Zenbateko balioa du itzalean dagoen zatiak?

• Arianek pote hauetako bakoitzean eskua sartuz gero, zer aterako du?

______________ da irudi marratua ateratzea.

______________ da irudi zuria ateratzea.

______________ da irudi beltza ateratzea.

______________ da irudi zuria ateratzea.

Manexek baloi bat hartzen badu, _____________ da _____________ izatea.

Mirenek balio bat hartzen badu, _____________ da puntuduna izatea.

Begiratu eta osatu.

60

30
35

40

45

50

55

25

20

15

10

5 + 5

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

Osatu zenbakiak.

Inguratu batekin irudian tokiz kanpo dagoena.

Irakurri Bihurritxok idatzi dituen esaldiak, eta idatzi E egia
badira, eta G gezurra badira.

Moztu eta itsatsi ordenagailua hurbilen dagoen mahaiaren gainean.

Ehunekoa3
Urteko mediku azterketa

azaroaren 26an

Ni 99. 
zenbakia naiz.

Eta ni 
100. zenbakia.

Dagoeneko 
ehuneko bat haur

neurtu ditut.

Ezabatu ereduaren desberdina den irudia.

Lehenengo haurrak 115 cm ditu.

Hirugarrena iruzur egiten ari da.

Bigarrena lehenengoa 
bezain altua da.

5
15

25
55

75

35hogeita hamabosthogeita hamalau34

115 cm

Irudi simetrikoak

139ehun eta hogeita hemeretzi

Irudi simetrikoak

ehun eta hogeita hemezortzi138

Begiratu arretaz honako irudi hauei.

simetria ardatza simetria ardatza

i
Irudi hauek simetrikoak dira, ardatzetik tolestuz gero, bi erdiak
bat datozelako.

Begiratu honako irudi hauei. Inguratu simetrikoak direnak.

Objektu hauek simetrikoak dira.

Irudi hauek simetrikoak direla dirudi, baina ez dira.
Markatu simetrikoak ez diren atalak.

Marraztu, eskuinean, honen simetrikoa izango den irudia.
Egin irudi simetrikoak. Falta den zatia osatu behar duzu.

(1, C) laukian dago.
(____, ____) laukian dago.

(____, ____) laukian dago. (____, ____) laukian dago.

1 2 3

Begiratu eta idatzi egingo dut

berrogeita lau 
44

Zauria 
garbitu behar

zaio.
Ekarri (3, A)

laukian dagoen
flaskoa.

C

B

A

Begiratu taulari, eta idatzi zein zutabetan eta zein ilaratan

dauden.

Irakurri, eta ipini adierazten zaizun tokian.

200 + 300 batuketaren batura, (1, B) laukian.

500 – 100 kenketaren kendura, (3, B) laukian.

100en aurreko zenbakia, (2, C) laukian.

bat, (3, A) laukian.

bat, (2, B) laukian.

bat, (1, C) laukian.

(____, ____), (____, ____) eta (____, ____)

laukiak hutsik geratu dira.

C

B

A

1 2 3

Etxeko lanak egingo ditut

laurogeita hamalau
94

Amaiak eta Jokinek galdera bat egin diete eskolako 2.Bko eta 2.Cko gelakidei: etxean zer lan egiten duzu?2.B gelan honako datu hauek lortu dituzte:Ohea janzten dut: 6
Mahaia txukuntzen dut: 4
Jostailuak jasotzen ditut: 7

Adierazi datu horiek taula honetan.

2.Cn lortutako datuak 2.Bn lortutakoen bikoitza
badira, osatu eta adierazi datuak taulan.

Idatzi zer lan egiten dituzun etxean.

5
10

15

5
10

15

Kalkulagailuarekin praktikatuko dut

hirurogei60

Kalkulagailuari esker,

zenbaki segidak egin ditzakegu,

kolore berdeko teklak soilik erabiliz.

Segida, honako tekla hauek sakatuta,

osa dezakegu:

5 8 ____ ____

+ 3 + 3 + 3

5 + 3 = 8 = 11 = 14

4 + 4 = 8 = 12 = = = 24
Sakatu adierazten zaizkizun teklak, eta osatu segidak.

Asmatu segidak, zure ikaskidearekin hainbat zenbakiren

batuketa edo kenketa eginda, eta osatu kalkulagailuarekin.

4 8 12 24
_____

+ 4 + 4 + 4

_____

+ 4 + 4

4 + 9 = 13 = 22 = = = 49

4 13 22 49
_____

+ 9 + 9 + 9

_____

+ 9 + 9

AC

bisorea

CEC

MC

MR

M–

M+ .

%

1/x

7 8 9 � �

4 5 6 �

1 2 3 �

0 �� �

ON

Orain beste segida bat osatuko dugu, kenketa eginez.

4 5 – 5 = 40 = 35 = = = 20

45 40 35 20
_____

– 5 – 5 – 5

_____

– 5 – 5

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

Unitate didaktikoaren egitura

Irudi motibatzailea

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

Garapeneko orrialdeak

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

Grafikoak, balioak eta praktikatuko dut

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

Motrizitatea eta irudiko elementuak kokatzeko
eranskailuak eta
ebakigarriak.

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

Edukiei sarrera
emateko testua.

Aurkeztutako edukiak lantzeko jarduerak.

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

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

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

Ikaslearen liburua
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97laurogeita hamazazpi

Problemak ebatziko ditut

laurogeita hamasei96

Irakurri problema bakoitza, azpimarratu galdera egokia,
eta ebatzi.

Hona hemen zure 5 loreak,
Gotzon.

• Mikelek beste lore sorta bat eskatu du,
Gotzonen sortak duen lore kopuruaren bikoitzarekin.

Zenbat lore eramango ditu Mikelek?

Zenbat lore eramango dituzte guztien artean?

Erantzuna:

• Goizean, 64 krabelin zeuden, eta 37 saldu dira.

Zenbat krabelin geratzen dira?

Zenbat arrosa eramango ditu Martak?

Erantzuna:

• Erakusmahaiaren atzean hainbat lorontzi daude.

Zenbat lorontzi daude bi apaletan?

Zenbat lorontzi daude dendan?

Erantzuna:

• Alik 2 arrosa sorta erosi ditu loradendan.

Zenbat arrosa erosi ditu?

Zenbat tulipan erosi ditu?

Alik erosi ditu.

Kaskezurra erabiliko dut

Erreparatu adibideari, eta osatu marrazkia.

Zenbat ikasi dudan!

19hemezortzi hemeretzi18

Idatzi zifretan.

hemezortzi _____ hogeita hemeretzi _____

berrogeita bost _____ hogeita hamasei _____

Osatu falta den zenbakiarekin.

19 20 30 31 39 41

8 9 29 30 38 40

Adierazi zein tokitan dagoen bagoi bakoitza.

Erlazionatu balio bereko adierazpideak.

3 H 5 U

1 H 5 U

5 H 1 U

10 + 5

50 + 1

30 + 5

6 H 3 U

3 H 8 U

8 H 3 U

30 + 8

80 + 3

3 + 60

Ebatzi.

3 4
+ 1 2

4 8
– 1 5

3 1
+ 1 6

3 5
– 1 2

1 4
+ 2 5

Jarduera zaila. Bihurritxok zenbait letra ezabatu ditu, zein
zenbaki diren jakin ez dezazun. Osatu zuk.

0tik 49ra bitarteko zenbakiak idaztea.

Batuketaren osagaiak identifikatzea: batugaiak eta batura.

1.tik 10.era bitarteko adierazpide ordinalak erabiltzea.

Barrazko diagramak ulertzea.

Irudiak formaren, tamainaren eta kolorearen arabera ordenatzea.

Margotu ikasitakotik gehien gustatu zaizuna.

Marraztu Bihurritxori irabazitako puntuak.

H

Z

M I R

Z A P

H M A O

Buruz

123ehun eta hogeita hiru

Begiratu eta osatu.

Erne!

Entzun arretaz, eta egin.

11

13

3 � 2 = 6

23 � 2 = 46

123 � 2 = 246 

Anek, erregela erabilita, poligono baten aldeen luzera 
5 cm-koa dela egiaztatu du. Horregatik daki poligonoaren
ertzak zentimetro dituela.

4 � 2 = _____

34 � 2 = _____

234 � 2 = _____

2 � 2 = _____

42 � 2 = _____

342 � 2 = _____

1 � 2 = _____

41 � 2 = _____

241 � 2 = _____

Irakurri eta ebatzi.

2

Buruz

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

Zenbat ikasi dudan!

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

Problemak ebatziko ditut

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

Kaskezurra erabiliko dut

Atal honetan logikako jarduerak sartu dira.

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

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

Aurreko unitateetako
edukiak ebaluatzeko
jarduera.

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

Laburpena egiteko jarduerak.

Unitateko edukiak
ebaluatzeko orrialdea.

Buruz ebazteko problema.
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Ikaslearentzako materiala

Ni bai trebea! eta
Matematikarekin jolasean

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

Eta horrez gain…

67hirurogeita zazpi

Ikasitakoa gogoratuko dut!

hirurogeita sei66

Idatzi zenbakiak zifrekin.

ehun eta bost

berrehun eta hogeita hamabost

laurehun eta laurogei

berrehun eta hogei

ehun eta laurogei

laurehun eta hogeita hiru

Margotu adierazten dizkizuten ahateak.

Azkenaren aurrekoa, urdinez.
Seigarrenaren ondorengoa, berdez.
Hirugarrenaren eta bosgarrenaren artean dagoena, horiz.

Kalkulatu irudi multzo bakoitzeko puntuak.

Idatzi aurreko eta ondorengo zenbakiak.

119 120 121 110 100

130 90 80

Begiratu, eta idatzi non dauden.

Aurkitu kendurak.

2 12

3 2
– 1 6

4 2
– 1 9

5 2
– 3 8

4 0
– 1 7

7 1
– 2 6

C

B

A

1 2 3

(3, B)

(____, ____)

(____, ____)

(____, ____)

(____, ____)

(____, ____)

= 144 = 48 = 39

Ikasitakoa gogoratuko dut!

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

Matematikarekin jolasean

131ehun eta hogeita hamaika

Ni bai trebea!

ehun eta hogeita hamar130

Orduak ikasteko, orratzak dituen erloju bat egingo dugu.
Horretarako, hartu zure materialeko orria, eta jarraitu
honako urrats hauei:

1. Bereizi zatiak paperetik.

4.Egokitu oinarria, eta ipini orduan.

Bestelako mundua

Denbora neurtzeko beste modu bat hondarrezko 
erloju ezagunak erabiltzea da. 
Hondarrezko erlojuak guk etxean dugun erlojua 
baino askoz lehenago asmatu ziren, eta batzuk 
oso politak dira.

3. Lotu erlojuko orratzak
koadernatzeko pieza batekin.

Osatu irudi hauek zure materialeko tangrameko piezekin.
Apur bat lagunduko dizugu.

tangrama

Orain zure txanda da. Osatu irudi bat tangrameko piezak
erabilita, eta marraztu.

Nire irudiak 
baten antza du.

2. Margotu zatiak nahi duzun eran.

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

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

Matematikarekin jolasean
atalean hiruhilekoko edukiak
errepasatzen dira.

Eranskailuak, bi orrialdetan.

Ebakigarriak, bi orrialdetan.

Material maneiagarria,
lau fitxatan.

Hiruhilekoa amaitzean

12101R-12131R-12252R-MATEMATIKA LMH 2 (2)-IBAIZABAL

10.U
146.or

8.U
114.or

9

�
5

1 7

+ 1 8

6 7

–
7

70 kg

70 kg

100 kg

100 kg

100 kg

80 kg

50 kg

100 kg

100 kg

100 kg
31R 12252R-MATEMATIKA LMH 2 (1)-IBAIZABAL

1.U 6.or

3.U 34.or

5.U 70.or

396394397401

12121-MATEMATIKA LMH 2-MATERIAL MANIPULABLE (2) – IBAIZABAL

1 2 3 4 5

6 7 8 9

1 2 3 4 5

6 7 8 9
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• Materialen aurkezpena eta deskribapena. Proposamen didaktikoaren lehenengo orrialdeetan, i.blai
proiektua, bera osatzen duten materialak eta baliabide horien aprobetxamendu handiena lortzeko
material horiek nola erabili aurkezten dira.

• Metodologia. Arloaren metodologia printzipio garrantzitsuenak azaltzen dira.

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

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

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

Indartzeko jarduerak.

Sakontzeko jarduerak.

Ebaluazio jarduerak.

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

Elikadura ohitura osasungarriak. Elikadura ohitura egokiak hartzea da helburua, osasun onari eusteko eta
gorputzaren garapena ahalbidetzeko, mota guztietako elikagaiak jatea, alegia.

Aldi berean, eskolako jantokian ordena errespetatu behar dela azpimarratu behar da: ilaran daudela distantziari
eutsi, bultzaka ez ibili, dena jasota utzi, etab.

Metodologia

Hasteko, irudiari begiratu eta ikasleekin elkarrizketa egingo dugu, adierazpen ordinalaren erabilgarritasuna eta
irudi lauen ezaugarriak aurkitzen laguntzeko. 

Zenbakiak hamarreko eta unitatetan konposatzeko eta deskonposatzeko, objektu txikiak erabiliko dira: arka-
tzak, kanikak edo lekaleak. Ikasleak 10naka taldekatuko ditu hamarrekoak osatzeko, eta solte geratzen diren
unitateak adieraziko dituzte.

Zenbakien segidak eta aurrekoa eta ondorengoa kontzeptuak lantzeko, arbelean marraztutako zenbakizko zuzen
bat erabiliko dugu. Zenbakizko zuzena zenbakiak txikienetik handienera ordenatzeko ere erabiliko da.

Irudi lauak lantzeko, ikasleek bloke logikoetako irudiak maneiatuko dituzte, eta formaren, tamainaren eta kolo-
rearen arabera sailkatuko dituzte. Forma horiek dituzten ohiko objektuak aurkitzen ere lagunduko zaie. 

Aniztasunari arreta egiteko

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

Taldekatzea

Komeni da orrialde motibatzaileko jarduerak taldeka eta irakasleekiko elkarrizketaren bidez egitea; horrela, hain-
bat arlo piztuko ditugu: ahozko adierazpena, kontzeptuen eraikuntza eta hamabostekoaren balioa aurkitzea. 10.
orrialdeko Bihurritxoren jarduera eta 11. orrialdeko buruzko kalkulurako jarduera binaka egin daitezke, ikasle
batzuek zailtasun handiagoa izango baitute. 14. orrialdeko barrazko diagramako galderei ere taldean eran-
tzungo zaie. Irakasleak, aldez aurretik, hitz egingo du ikasleekin animalia jatorriko elikagaiak eta landare jato-
rriko elikagaiak bereizteko. Gainerako jarduerak banaka egingo dira.

Diziplinartekotasuna

Euskara ikasgaian, ahozko adierazpena indartuko da, eta formak deskribatzen lagunduko dieten hitzekin abe-
rastuko da hiztegia: lauangeluarra, errektangeluarra, triangeluarra eta zirkularra.

Inguruaren Ezagueran, irudi lauak identifikatuko ditu objektuetan, eraikinetan, krokisetan, eta abarretan.

Plastikan garrantzi berezia dauka irudi lauak ezagutzeak eta erabiltzeak, marrazkiak, collageak, etab. egiteko.

Heziketa Fisikoan ordinalek badute aplikaziorik lasterketetan, kirol lehiaketetan, eta abarretan.

Ikasleak irudi lauak identifikatuko ditu eguneroko objektu eta espazioetan, eta zenbakiek eguneroko bizimoduko jar-
dueretan eta lekuetan duten garrantziaz jabetuko da: etxeetan, erosketetan, herri arteko autobusetan, eta abarretan.

Baliabideak

Eskolako jantokirako bisita. Elikadura osasungarriaz hitz egiteko.

Material zenbagarriak eta erraz maneiatzekoak. Botoiak, kanikak, lekaleak, jokorako fitxak, kromoak, etab.

Irudi lauen irudiak eta bloke logikoak. Eduki horiek modu manipulatiboan lantzeko.

Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
Zenbakiak ikaslearen inguruko ohiko kopuruekin erabiltzea eta erlazionatzea. 1.tik 10.era bitarteko adierazpen ordinalak
benetako egoeretan zuzen adieraztea.

Ikasten ikasteko gaitasuna
Ikasleak matematika ikasteko eta aplikatzeko duen gaitasunean konfiantza edukitzea.

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
Liburuko irudiak ahoz zuzen deskribatzea.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

0tik 49ra bitarteko zenbakiak identifikatzea. Badaki 0tik 49ra bitarteko zenbakiak irakurtzen eta idazten.

Osatzen ditu 1etik 49ra bitarteko goranzko eta beheranzko segidak.

Badaki zenbaki baten aurreko eta ondorengo zenbakiak aurkitzen.

1.tik 10.era bitarteko adierazpen ordinalak identifikatzea. Badaki 1.tik 10.era bitarteko adierazpen ordinalak irakurtzen
eta idazten.

Batuketak eta kenketak egitea. Badaki batuketak eta kenketak kalkulatzen, bururakorik gabe,
49ra bitarte.

Batugaiak identifikatzea. Batugaiak izendatzen ditu.

Irudi lauak identifikatzea. Badaki irudi lauen arteko desberdintasunak eta
antzekotasunak adierazten.

Barrazko diagrama bateko datuak identifikatzea. Bilatzen ditu barrazko diagrama bateko datuak.

Proposatutako problemak ebaztea. Badaki problemak batuketa edo kenketa batekin ebazten.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

0tik 49ra bitarteko zenbakiak. 0tik 49ra bitarteko zenbakiak
identifikatzea, irakurtzea eta idaztea.

Emandako zenbaki baten aurreko eta
ondorengo zenbakiak identifikatzea.

Zenbakiak antolatzea, txikienetik
handienera.

Zenbakiak konposatzea eta deskonpo-
satzea, hamarrekotan eta unitatetan.

Gustua zenbakiek eguneroko bizimoduan
duten erabilgarritasuna aurkitzeko.

1.tik 10.era bitarteko zenbaki ordinalak. Zenbaki ordinalak identifikatzea,
irakurtzea eta idaztea.

Interesa multzo bateko elementuen
ordena ezagutzeko.

Batuketa eta kenketa. Batuketak eta kenketak ebaztea. Prestutasuna norberaren estrategiak
erabiltzeko buruzko kalkuluan.

Batuketaren gaiak: batugaiak eta batura. Batuketaren gaiak identifikatzea. Interesa ezagupen berriak jasotzeko.

Irudi lauak. Irudi lauak alderatzea eta sailkatzea. Arreta formak bereizteko eta
deskribatzeko.

Barrazko diagrama Barrazko diagramak interpretatzea. Arreta datuak interpretatzeko.

1. unitatea

Proposamen didaktikoa

Irakaslearentzako materiala



12 Matematika LMH 2

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

1. Zenbakiak eta eragiketak

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

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

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

2. Neurria

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

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

3. Geometria

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

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

4. Informazioaren tratamendua

Grafikoen kasuan, komeni da ondoren adierazi behar dituzten datuak bilduz
ikasleei partaide sentiaraziko dieten egoerak lantzea. Planteamendu bera erabil
daiteke gertaera batzuen ausazko jitea lantzeko.
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Azaldutakoaz gain, proiektu honetan funtsezkoa da oinarrizko gaitasunak
garatzea, haurrek irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan aurrera egin dezaten
ahalbidetzeko. Hona hemen horretarako modua:

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

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

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

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

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

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

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

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




