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Harriren 
sekretua Hizkuntza Matematika Hizkuntza Matematika Natura Zientziak Gizarte Zientziak

1. Uda izugarria 
izango da

•	Irakurmena
•	Jolasaren arauak
•	Diktaketan: letra larriak

•	Zazpi zifrara arteko zenbakiak 
•	Konparazioa eta deskonposizioa 
•	Milakoetara biribiltzea
•	Bi zifrako zenbakiei 21 edo 31 

batzea

•	Izena eta izen motak
•	Sinonimoak eta antonimoak

•	Batuketa eta kenketa 
•	Parentesiaren erabilera 
•	Batuketaren propietateak 
•	Kenketaren proba

•	Animalia ornodunak eta 
animalia ornogabeak 

•	Azpimultzo bakoitzaren 
ezaugarriak

2. Ibai ondoan 
izututa

•	Irakurmena
•	Deskribapena 
•	Diktaketan: tx / ts / h eta 

diptongoa

•	Biderketa
•	Trukatzea, elkartzea eta banatze 

propietateak 
•	Berreketak
•	Hamarren berreturak
•	Bi zifrako zenbakiei 21 edo 31 

kentzea 

•	Determinatzaileak: artikuluak, 
erakusleak, edutezkoak, 
kardinalak, ordinalak

•	Jatorrizko hitzak eta hitz 
eratorriak

•	Zatiketa
•	Zatiketaren oinarrizko 

propietatea 
•	Multiploak eta zatitzaileak  
•	Zenbaki lehenak eta zenbaki 

konposatuak  
•	Zatigarritasun irizpideak

•	Landareen atalak 
•	Landare loredunak eta 

loregabeak
•	Lore motak
•	Landareen fotosintesia 
•	Landareen ugalketa faseak

•	Atmosferako geruzak 
•	Atmosferaren funtzioak 
•	Hidrosfera: itsasoko ura eta 

ur kontinentala 
•	Ibaiaren ibilbidea

JolasBustiBeroak

3. Isilean gordetzeko 
ituna

•	Irakurmena 
•	Egunkaria
•	Diktaketan: s / z

•	Zatikiak: batuketa eta kenketa
•	Zatiki propioak eta zatiki 

inpropioak
•	Bi zifrako zenbakiei 299 batzea 

eta 39 kentzea

•	Izenondoen mailak
•	Hitz polisemikoak

•	Zenbaki dezimaldunak •	Eguraldia eta klima:  
elementu klimatikoak eta 
faktore klimatikoak

•	Estazio meteorologikoa

4. Harriren sekretua •	Irakurmena 
•	Errezeta
•	Diktaketan: ts / tz; g / j eta 

koma

•	Luzera, edukiera eta masa: neurri 
unitateak, adierazpen sinplea, 
adierazpen konplexua eta 
neurtzeko tresnak

•	Bi zifrako zenbakiak 4z, 5ez eta 6z 
biderkatzea

•	Pertsona izenordainak
•	Juntagailuak

•	Batuketa, kenketa, biderketa 
eta zatiketa neurri unitateekin

•	Gizakien bizi funtzioak: 
nutrizioa, erlazioa eta ugalketa 

•	Digestio, zirkulazio, arnas eta 
iraitz aparatuak 

•	Lokomozio aparatua eta nerbio 
sistema

•	Iturri historikoak
•	Historiako aroak
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5. Harrapatu gaituzte •	Irakurmena 
•	Elkarrizketa
•	Diktaketan: ts / tz

•	Dirua eta erosketak
•	Denbora neurriak 
•	Zeroz amaitzen diren zenbakiak 

10ez edo 100ez zatitzea

•	Aditza •	Zuzenen eta zirkunferentzien 
posizioak 

•	Angeluak 
•	Simetriak, translazioak eta 

biraketak

•	Materia 
•	Materialen propietateak
•	Materiaren egoerak eta  

egoera aldaketak

6. Buelta etxera •	Irakurmena 
•	Elkarrizketa
•	Diktaketan: s / z / tz 

•	Triangeluen eta laukien sailkapena 
•	Zirkunferentzia eta zirkulua 
•	Prisma eta piramidea 
•	Zilindroa, konoa eta esfera 
•	Azalera: karratua, laukizuzena, 

triangelua, erronboa eta trapezioa
•	Bi edo hiru zifrako zenbakiak 4z 

edo 6z zatitzea  

•	Subjektua eta predikatua 
•	Laburdurak eta siglak 

•	Maiztasun taulak
•	Barra grafikoak eta lerro 

grafikoak  
•	Piktogramak 
•	Sektore grafikoak
•	Gertakari ziurra, posiblea eta 

ezinezkoa
•	Gertakari baten probabilitatea 

kalkulatzea

Makina sinpleak:
•	Palanka mota desberdinak
•	Plano inklinatua
•	Polea
•	Tornua
•	Gurpila

Antzinako Erroma:
•	Erromatarren aurreko herriak
•	Konkista 
•	Erromanizazioa 
•	Gizartearen antolaketa eta  

hiri erromatarra
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