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0. unitatea.  Denok ikasten dugu elkarrengandik

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Bederatzi zifrara arteko zenbakiak

• Eragiketa konbinatuen hierarkia

• Biderketaren banatze propietatea

• Zatikien adierazpen grafikoa 

• Zenbaki dezimaldunak irakurtzea eta idaztea

• Zenbaki dezimaldunak ordenatzea

• Neurri unitateak

50  Proposamen didaktikoa 

Helburuak Ebaluazio irizpideak

LI Lankidetzan ikasteko lantaldeak antolatzea. a  Ea lankidetzan ikasteko taldeak antolatzen dituen.

LI Lantaldearen karpeta sortzea. b  Ea lantaldearen karpeta egitean parte hartzen duen.

LI Lantaldearen plangintza berrikustea, unitatea 
amaitzean.

c  Ea lantaldearen plangintza berrikusten duen unitatea amaitzean.

LI Talde lana ebaluatzeko tresnen berri izatea eta 
tresna horiek erabiltzea.

d  Ea talde lana ebaluatzeko tresna batzuen berri duen eta tresna 
horiek erabiltzen dituen.

M Bederatzi zifrara arteko zenbakiak izendatzea 
eta identifikatzea.

e  Ea bederatzi zifrara arteko zenbakiak irakurtzen eta idazten dituen.

M Eragiketa konbinatu parentesidunak eta 
parentesi gabeak egitea.

f  Ea eragiketa konbinatu parentesidunak eta parentesi gabeak behar 
bezala egiten dituen.

M Biderketak eta zatiketak egitea eta eragiketa 
horien propietateak erabiltzea.

g  Ea biderketak eta zatiketak egiten dituen eta haien emaitza 
egiaztatzen duen.

h  Ea banatze propietatea identifikatzen eta erabiltzen duen.

M Zatikiak bereizi, irakurri, idatzi eta irudikatzea. i  Ea zatikiak irakurri, idatzi eta irudikatzen dituen.

M Zenbaki dezimaldunak irakurri, idatzi, 
deskonposatu eta ordenatzea.

j  Ea zenbaki dezimaldunak irakurtzen eta idazten dituen.

k  Ea zenbaki dezimaldunak ordenatzen dituen.

M Neurri unitateak identifikatzea eta erabiltzea. l  Ea neurri unitateen arteko baliokidetasunak zehazten eta 
adierazten dituen.

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. EI

Ea bederatzi zifrara arteko zenbakiak zuzen irakurtzen eta idazten dituen, benetako egoeretan. 8-9 e

Ea zenbaki arrunten eragiketak erabiltzen dituen, ohiko inguruneko problemak ebazteko. 8-9 f  g

 Ea grafikoki adierazitako zatikiak interpretatzen dituen. 10-11 i

 Ea neurri unitate egokiena aukeratzen duen, eguneroko bizitzako egoeretan. 10-11 l
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Proposamen didaktikoa  51

LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten, 
bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten ere.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

Oinarrizko 
lankidetza egiturak

Orrialdeak

1-2-4 9

Arkatzak erdira 8 eta 10

Binaka 11

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea lankidetzan ikasteko taldeak antolatzen dituen.

a.2 Ea eginkizunak banatzen dituen lantaldearen kideen artean.

b.1 Ea lantaldearen karpeta egitean parte hartzen duen.

b.2 Ea lantaldearen karpeta osatzen duten atalen berri duen.

c.1 Ea taldearen plangintza berrikusten duen unitatea amaitzean.

d.1 Ea talde lana ebaluatzeko tresna batzuen berri duen eta tresna horiek erabiltzen dituen.

e.1 Ea bederatzi zifrara arteko zenbakiak irakurtzen eta idazten dituen.

f.1 Ea eragiketa konbinatu parentesidunak eta parentesi gabeak behar bezala egiten dituen.

g.1 Ea biderketak eta zatiketak egiten dituen eta haien emaitza egiaztatzen duen.

h.1 Ea banatze propietatea identifikatzen eta erabiltzen duen.

i.1 Ea zatikiak irakurri, idatzi eta irudikatzen dituen.

j.1 Ea zenbaki dezimaldunak irakurtzen eta idazten dituen.

k.1 Ea zenbaki dezimaldunak ordenatzen dituen.

l.1 Ea neurri unitateen arteko baliokidetasunak zehazten eta adierazten dituen.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit
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60  Proposamen didaktikoa

1. unitatea. Multiploak eta zatitzaileak

EDUKIAK

• Zazpi zifratik gorako zenbakiak

• Zenbaki baten multiploak

• Multiplo komunetan txikiena

• Zenbaki baten zatitzaileak

• Zenbaki lehenak eta zenbaki konposatuak

• Zatitzaile komunetan handiena

• 2ren, 3ren, 5en, 9ren eta 10en zatigarritasun irizpideak

• Multiplo komunetan txikiena eta zatitzaile komunetan 
handiena kalkulatzeko problemak ebaztea

• Bi zifrako zenbakien arteko batuketak egitea, 
hamarreko zehatzak osatzen dituztenak multzokatuta

• Hiru zifrako zenbakien arteko batuketak egitea, 
ehuneko zehatzak osatzen dituztenak multzokatuta

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak
Zenbaki baten multiploa zer den ulertzea. a  Ea kalkulatzen dituen zenbaki baten multiploak.

b  Ea egiaztatzen duen zenbaki bat beste baten 
multiplo den ala ez.

Bi zenbakiren edo gehiagoren multiplo komunetan txikiena 
kalkulatzea.

c  Ea kalkulatzen duen bi zenbakiren edo 
gehiagoren multiplo komunetan txikiena.

Zenbaki baten zatitzailea zer den ulertzea. d  Ea kalkulatzen dituen zenbaki baten zatitzaile 
guztiak.

Zenbaki lehenak eta konposatuak identifikatzea. e  Ea zenbakiak lehenetan eta konposatuetan sailkatzen 
dituen.

Bi zenbakiren edo gehiagoren zatitzaile komunetan handiena 
kalkulatzea.

f  Ea kalkulatzen duen bi zenbakiren edo 
gehiagoren zatitzaile komunetan handiena.

2ren, 3ren, 5en, 9ren eta 10en zatigarritasun irizpideak jakitea eta 
aplikatzea.

g  Ea badakien zenbaki bat 2z, 3z, 5ez, 9z eta 10ez 
zatigarria den ala ez, zatiketarik egin gabe.

Multiplo komunetan txikiena eta zatitzaile komunetan handiena 
kalkulatzeko problemak ebaztea.

h  Ea problemak ebazten dituen, multiplo komunetan 
txikiena eta zatitzaile komunetan handiena 
kontzeptuak aplikatuz.

Bi edo hiru zifrako zenbakien arteko batuketak egitea, hamarreko edo 
ehuneko zehatzak osatzen dituztenak multzokatuta.

i  Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko 
estrategiak, bi edo hiru zifrako zenbakien arteko 
batuketak egiteko, hamarreko edo ehuneko 
zehatzak osatzen dituztenak multzokatuz.
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Proposamen didaktikoa  61

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. EI

 Ea matematikako termino berriak ohiko hizkuntzara gehitzen dituen, hala nola 
zenbaki lehenak eta konposatuak.

16-17 e

 Ea ulertzen dituen multiplo komunetan txikienari eta zatitzaile komunetan 
handienari buruzko problemen enuntziatuak.

22 c  f  
h

  Ea zenbaki arrunten arteko biderketei eta zatiketei buruz ikasitakoak erabiltzen 
dituen, narrazioetan ageri diren problemak ebazteko.

12-13

Ea multiplo komunetan txikiena kalkulatzen duen, eguneroko bizitzako problemak 
ebazteko.

14-15 c  h

Ea zenbaki baten zatitzailea kontzeptua erabiltzen duen, jakiteko banaketak edo 
multzokaketak egin daitezkeen ala ez, eguneroko bizitzako egoeretan.

16-17 d

Ea zatitzaile komunetan handiena kalkulatzen duen, eguneroko bizitzako problemak 
ebazteko.

18-19 f  h

Ea zatigarritasun irizpideak erabiltzen dituen, azkar eta ziur ebazteko zenbaki bat 
beste batez zatigarria den ala ez, eguneroko bizitzako problemetan.

20-21 g

Ea multiplo komunetan txikiena eta zatitzaile komunetan handiena kalkulatzen 
dituen, eguneroko bizitzako problemak ebazteko.

22 c  f  
h

 Ea aurretik ikasitako matematika ezagutzak erabiltzen dituen, askotariko ariketetan. 24-25

 Ea multiploei eta zatitzaileei buruz ikasitakoak erabiltzen dituen, norberaren 
elikadurari buruzko problemak ebazteko.

26 a  - d

 Ea ingurumenarekiko eta izaki bizidunekiko errespetuzko portaerak bereizten eta 
arrazoitzen dituen.

12-13

Ea bere inguruko problemak ebazten dituen, neurriak tarteko direla, multiplo 
komunetan txikiena erabiliz.

14-15 c  h

Ea bere inguruko problemak ebazten dituen, neurriak tarteko direla, zatitzaile 
komunetan handiena erabiliz.

18-19 f  h

Ea kalkulagailua erabiltzen duen, buruz egindako kalkuluak egiaztatzeko. 23 i

  Ea unitatean landutako edukiei buruzko laburpenak eta eskemak interpretatzen eta 
osatzen dituen. 

24-25

 Ea arrazoibide deduktiboari lotutako prozesuei jarraitzen dien, zenbaki bat beste 
batez zatigarria den ala ez erabakitzeko.

20-21 g

 Ea astebeterako menua egiten duen, elikadura osasungarrirako gomendioak eta 
norberaren zaletasunak kontuan hartuta.

26

 Ea joko bat irabaztean eta galtzean sentitzen diren emozioak antzemateko gai den, 
norberarengan eta besteengan.

23
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1. unitatea. Multiploak eta zatitzaileak

62  Proposamen didaktikoa

ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

12-14 Geldirik, etzanda, jarri eskuineko eskua bihotzaren gainean. Bihotz taupadak sentitzen 
al dituzu? Idatzi zure bihotz maiztasuna (taupaden kopurua), minutuko.   

Ahal duzunean, egin 100 m inguruko korrikaldia, eta neurtu berriz zure bihotz 
maiztasuna. Aldatu al da? Azaldu zertan den desberdina zure bihotzaren erritmoa 
egoera batean edo bestean.

   

 

Idatzi taula batean zure bihotz maitasuna eta Doharena, alderatzeko. Bururatzen al 
zaizu alderatzeko beste neurri biologikoren bat?   

Egin bi elkarrizketa labur (dendari, zerbitzari, mekanikari, zurgin... batekin), eta 
adierazi trukatze propietatearen adibideren bat.  

Bilatu gogoko dituzun bi margolan, edo egin bi marrazki. Egin puzzle bat marrazki 
bakoitzarekin, ekuazio hau kontuan hartuta: 2 × 8 = 8 × 2. Lehen margolana 2 zatitan 
moztu behar duzu, eta zati bakoitza, 8 pusketatan. Bigarrena, berriz, 8 zatitan moztu 
behar duzu, eta zati bakoitza 2 pusketatan. Azaldu prozesua eta osatu puzzleak.

   

 

Egin zatiketaren oinarrizko propietateari buruzko olerki bat.
 

Egin kartoi mehezko edo kartoizko hogei fitxa 3ren eta 5en multiploekin. Jarri elkarren 
segidan, ordenatuta, eta eman buelta multiplo komunak ez direnei. Zein gelditu zaizkizu 
buelta eman gabe? Geratzen zaizkizun horietatik, zein da multiplo komunetan txikiena?

  

15-18 Bilatu zuretzat garrantzitsu diren lau zifra. Kalkulatu haien multiploak. Zein da zenbaki 
horien multiplo komunetan txikiena?  

Erreparatu etxeko ordulari bati. Zein da 2ren eta 8ren multiplo komunetan txikiena? Marraztu 
ordularia zure koadernoan, eta margotu multiplo komunetan txikiena beste kolore batez.  

Idatzi 2tik 29ra bitarteko zenbaki lehenen zerrenda. Egin kartoi mehezko domino bat 
lehenbiziko sei zenbaki lehenekin.   

Marraztu txokolate tableta bat, benetakoak bezalakoa, ontzetan banatuta eta guzti. Zenbat 
modu desberdinetan zatitu daiteke tableta, ontza bat bera ere sobera geratu gabe?   

Lortu 5 L-ko garrafoi bat, 2 L-ko botila bat, 1 L-ko botila bat eta 0,5 L-ko beste bat. Bete 
urez 5 L-ko garrafoia, eta erabili gainerako botilak betetzeko. Isuri konketa batean sobera 
geratzen zaizuna. Zenbat litro geratu zaizkizu sobera? Zenbat aldiz egin behar duzu 
prozesu hori 5 L-ko garrafoia konketara isuri duzun urarekin betetzeko?

  

19-22 Kalkulatu zure etxetik ikastetxera dagoen distantzia. Egunean zenbat aldiz egiten duzu 
bide hori? Zenbat metro egiten dituzu guztira egunero?

Moztu kartoi mehearen pusketak 80ren eta 100en zatitzaile komun guztietan.
 

23-25 Idatzi zenbaki lehen bati eta zenbaki konposatu bati buruzko istorioa. Hasiera, korapiloa 
eta amaiera izan behar ditu. Erabili deskribapena gertaerak eta sentimenduak idaztean. 
Kontatu istorioa ikaskideei.

  

26-27 Gurasoen laguntzaz, bilatu Interneten elikagai taula osasungarri bat eta osasungarria 
ez den beste bat. Kalkulatu taula bakoitzeko kaloria kontsumo orokorra. Egin gogoeta 
ikasgelan, elikadura mota bakoitzak eragiten dituen ondorioei buruz.  

  

 

Egin asteko egunen taula, eta osatu egiten dituzun otorduekin.

Larunbata Igandea
Gosaria

Bazkaria

Askaria

Afaria

Behin taula bete ondoren, alderatu 26. orrialdeko piramidearekin. Dieta osasungarria 
egin al duzu? Arrazoitu erantzuna.
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Proposamen didaktikoa  63

LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten, 
bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

Oinarrizko 
lankidetza egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 12, 14 eta 20

1-2-4 16, 17, 23,
26 eta 27

Orri birakaria 20 eta 21

Orri birakaria, binaka 22

Hiru minutuko etena 13, 16, 18,
22 eta 26

Arkatzak erdira 14 eta 15

Binaka 18, 19 eta 24

Lankidetza egitura 
espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 18 eta 19

Zenbaki berdinak elkarrekin 14 eta 15

Lauko kontzeptu mapa 24

Zalantzen zakua 24

Hobe elkarrekin 12

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea kalkulatzen dituen zenbaki baten multiploak.

b.1 Ea egiaztatzen duen zenbaki bat beste baten multiplo den ala ez.

c.1 Ea kalkulatzen duen bi zenbakiren edo gehiagoren multiplo komunetan txikiena.

d.1 Ea kalkulatzen dituen zenbaki baten zatitzaile guztiak.

e.1 Ea zenbakiak lehenetan eta konposatuetan sailkatzen dituen.

f.1 Ea kalkulatzen duen bi zenbakiren edo gehiagoren zatitzaile komunetan handiena.

g.1 Ea badakien zenbaki bat 2z, 3z, 5ez, 9z eta 10ez zatigarria den ala ez, zatiketarik 
egin gabe.

h.1 Ea problemak ebazten dituen, multiplo komunetan txikiena kontzeptua aplikatuz.

h.2 Ea problemak ebazten dituen, zatitzaile komunetan handiena kontzeptua aplikatuz.

i.1 Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, bi zifrako zenbakien arteko 
batuketak egiteko, hamarreko zehatzak osatzen dituztenak multzokatuz.

i.2 Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, hiru zifrako zenbakien arteko 
batuketak egiteko, ehuneko zehatzak osatzen dituztenak multzokatuz.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit
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82  Proposamen didaktikoa

2. unitatea.  Berreketak eta erro karratua 

EDUKIAK

• Berreketak

• Zenbaki baten karratua eta kuboa

• Hamarren berreturak

• Zenbakiak hamarren berreturatan deskonposatzea

• Erro karratua

• Gutxi gorabeherako erro karratua

• Kalkulagailuz problemak ebaztea

• Hamarreko zehatzen karratuak kalkulatzea

• Ehuneko zehatzen karratuak kalkulatzea

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak
Berreturak irakurtzea, haien gaiak bereiztea eta zer esan nahi duten 
jakitea.

a  Ea badakien zein diren berreketa bateko gaiak.

b  Ea berreketak irakurtzen eta biderkagai berdinen 
arteko biderketa gisa adierazten dituen, eta 
alderantziz.

Zenbakien karratua eta kuboa kalkulatzea. c  Ea zenbaki baten karratua eta kuboa irakurtzen, 
idazten eta kalkulatzen dituen.

Hamarren berreturak kalkulatzea. d  Ea 10en berreturak kalkulatzen dituen, 
berretzailea edozein delarik ere.

Zenbakiak hamarren berreturen arteko batuketetan deskonposatzea. e  Ea badakien zenbakiak deskonposatzen, zifra 
bateko zenbakien eta 10en berreturen arteko 
biderketen arteko batuketetan.

Zenbaki baten erro karratua kalkulatzea. f  Ea kalkulatzen duen zenbaki baten erro karratua.

Zenbaki baten gutxi gorabeherako erro karratuak kalkulatzea. g  Ea kalkulatzen dituen zenbaki baten gutxi 
gorabeherako erroak.

Problemak ebaztea, kalkulagailua eragiketak egiteko erabiliz. h  Ea kalkulagailua behar bezala erabiltzen duen 
problemak ebazteko.

Hamarreko eta ehuneko zehatzen karratuak kalkulatzea. i  Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, 
hamarreko eta ehuneko zehatzen karratuak 
kalkulatzeko.
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Proposamen didaktikoa  83

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. CE

 Ea berreketei buruzko lexikoa behar bezala erabiltzen duen, eguneroko bizitzan. 30-31 a

Ea bi edo hiru biderkagai berdinen arteko biderketak egiten dituen, eguneroko 
bizitzako irudi bat zenbat karratuz edo kuboz osatuta dagoen kalkulatzeko.

28-29 b

Ea zenbaki arruntekin berreketak egiten dituen, bere inguruko problemak ebazteko. 30-31 a

Ea 10en berreturak erabiltzen dituen, inguruko kantitate handiak modu errazagoan 
adierazteko.

32-33 d

Ea zenbaki baten erro karratua erabiltzen duen, eguneroko bizitzako problemak 
ebazteko.

34-35 f

Ea gutxi gorabeherako erroak erabiltzen dituen, eguneroko bizitzako problema 
baten emaitza zer bi zenbakiren artekoa den jakiteko.

36-37 g

Ea berreketak erabiltzen dituen, bere inguruko problemak ebazteko. 38 h

Ea orain arte ikasitako matematika ezagutzak erabiltzen dituen, benetako 
testuinguruekin lotutako problemak ebazteko.

40-41

 Ea berreketei eta erroei buruzko ezagutzak erabiltzen dituen, eguneroko bizitzako 
problemak ebazteko.

42 h

 Ea marrazkiak interpretatzen dituen, inguru fisikoko kantitateen gutxi gorabeherako 
erro karratuak kalkulatzeko.

36-37 g

 Ea kalkulagailua erabiltzen duen, erro karratuak kalkulatzeko. 34-35 f

Ea kalkulagailua erabiltzen duen, eguneroko inguruneko kantitateen berreturak 
kalkulatzeko.

38 h

 Ea arreta eta antolaketa teknikak garatzen dituen, eguneroko bizitzako zenbakiak 
zenbait modutan adierazteko. 

32-33 b

Ea askotariko sintesi teknikak erabiltzen dituen, hala nola laburpenak eta fitxak. 40-41

Ea irmo eta diziplinaz jarduten duen, kirol helburu bat lortzeko. 28-29

Ea arrazoibide logikoari lotutako estrategia egokiena hautatzen duen, problema bat 
ebazteko.

39

Ea aisialdirako jarduerak autonomiaz eta sormenez planifikatzen dituen. 42

 Ea buruzko kalkulua erabiltzeko egoeretan dituen emozioak behar bezala adierazten 
dituen.

39
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2. unitatea. Berreketak eta erro karratua

84  Proposamen didaktikoa 

ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

28-29 Lau ikasleko taldetan, bilatu igeriketa estiloei buruzko informazioa eta egin horma 
irudi bat estilo horien ezaugarri eta irudiekin.   

Talde osoan, landu ikasgelan lau estilo horiek ikasi ahal izateko egin behar diren 
mugimenduak.  

Bilatu itsas miliari buruzko informazioa, eta adierazi bi anai-arrebek egin behar duen 
distantzia neurri-unitate horretan.

30-31 Talde osoan, erreparatu ikasgelako lurzoruari eta marraztu lurzoruan sar daitezkeen 
karratu guztiak, eta aztertu zenbat lauza izango lukeen bakoitzak. Jarri ikasle bakoitza 
lauza batean, ikusiz hobeto ulertzeko. Gero, kalkulatu lauzen kopurua, berreketen 
bidez (karratuak).

   

Ekarri birziklatutako tetrabrik garbiak ikasgelara, eta egin kubo itxurako figurak, 13tik 
43ra bitarteko 3ren berreketak adierazteko.    

32-33 Kopiatu koadernoan luzera, edukiera eta masa unitateak, eta idatzi unitate horien 
arteko erlazioak, hamarren berreturak erabiliz. Esaterako: 1 m = 10 × 10 × 10 mm = 
= 103 mm.

 

34-35 Ikasgelako lurzoruan dauden karratu kopuruen berbidurak erabiliz (lauza bat hartuko 
da erreferentzia unitatetzat), adierazi zenbat erro karratu sartzen diren ikasgelan.  

36-37 Ikertu zenbat ikasle dauden zuen ikastetxean Lehen Hezkuntzan eta Haur Hezkuntzan. 
Demagun bi karratu osatu nahi ditugula jolastokian; bat, Lehen Hezkuntzako haurren 
mahaiekin, eta bestea, Haur Hezkuntzako ikasleen mahaiekin (mahaiak karratuak 
direla joko dugu). Kalkulatu karratu horien alde bakoitzak zenbat mahai izan behar 
dituen jakiteko gutxi gorabeherako erro karratuak. 

38 Kalkulagailu bat erabiliz, kalkulatu 1etik 10era bitarteko berretzailea duten 5en 
berreturak (de 51 a 510), eta idatzi berreketa horien adierazpen matematikoa 
koadernoan.

39 Bilatu kuboaren garapenaren irudi bat, eta ikasgelako ikasle bakoitzak 6 kubo egin 
ditzala, eta kolore desberdinez margotu. Erori gabe eusten dion Rubik kubo ahalik 
handiena egin behar duzue.

  

40 Egin honako kontzeptu hauek gogoratzeko behar diren arau mnemoteknikoak: 
berreketa, hamarren berreketa, karratua, kuboa, erro karratua eta gutxi gorabeherako 
erro karratua.

 

41 Idatzi koadernoan eragiketa konbinatuak behar bezala egiteko arauak, eta eman 
adibide batzuk. Eragiketa konbinatu zailagoak egin ditzakezu, kako zuzenak 
matematika adierazpenetan nola erabiltzen diren ikertuz gero. 

 

42 Ziur noizbait bildumaren bat hasi duzula. Ikasgelan, hitz egin egin dituzuen edo egiten 
saiatu zareten bildumei buruz. Gogoratu zergatik hasi zinen bilduma hori egiten.  

43 Talde handian, egin ikastetxeko Gorputz Hezkuntzako materialen inbentarioa eta 
kalkulatu haien gutxi gorabeherako erro karratuak.  
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 Proposamen didaktikoa  85

LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten, 
bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

Oinarrizko lankidetza 
egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 28 eta 38

1-2-4 30, 31, 40 
eta 41

Orri birakaria 32, 33 eta 39

Orri birakaria, binaka 38

Hiru minutuko etena 29, 30, 32, 
34 eta 36

Arkatzak erdira 34, 35 eta 43

Binaka 28, 36, 37 
eta 42

Lankidetza egitura 
espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 34 eta 35

Zenbaki berdinak elkarrekin 30, 31 eta 41

Bat guztiongatik 32, 33 eta 43

Lauko kontzeptu mapa 40

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea badakien zein diren berreketa bateko gaiak.

b.1 Ea berreketak irakurtzen dituen eta biderkagai berdinen arteko biderketa gisa 
adierazten dituen.

b.2 Ea biderkagai berdinen arteko biderketak berreketa gisa adierazten dituen.

c.1 Ea zenbaki baten karratua irakurtzen, idazten eta kalkulatzen duen.

c.2 Ea zenbaki baten kuboa irakurtzen, idazten eta kalkulatzen duen.

d.1 Ea 10en berreturak kalkulatzen dituen, berretzailea edozein delarik ere.

e.1 Ea badakien zenbakiak deskonposatzen, zifra bateko zenbakien eta 10en berreturen 
arteko biderketen arteko batuketetan.

f.1 Ea kalkulatzen duen zenbaki baten erro karratua.

g.1 Ea kalkulatzen dituen zenbaki baten gutxi gorabeherako erroak.

h.1 Ea kalkulagailua behar bezala erabiltzen duen problemak ebazteko.

i.1 Ea erabiltzen dituen buruzko kalkuluko estrategiak, hamarreko zehatzen karratuak 
kalkulatzeko.

i.2 Ea erabiltzen dituen buruzko kalkuluko estrategiak, ehuneko zehatzen karratuak 
kalkulatzeko.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit
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104  Proposamen didaktikoa

3. unitatea. Zenbaki dezimaldunak

EDUKIAK

• Zenbaki dezimaldunak. Posizioaren araberako balioa

• Zenbaki dezimaldunak irakurtzea eta idaztea

• Zenbaki dezimaldunak ordenatzea

• Zenbaki dezimaldunak zenbakizko zuzenean adieraztea

• Zenbaki dezimaldunak unitatetara, hamarrenera eta 
ehunenera hurbiltzea

• Zenbaki dezimaldunen arteko batuketak eta kenketak

• Zenbaki dezimaldunen arteko biderketak

• Problema bat ebazteko behar diren datuak hautatzea 
eta problema ebaztea

• Bi eta hiru zifrako zenbakiak 0,1ez biderkatzea

• Bi eta hiru zifrako zenbakiak 0,3z biderkatzea

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

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

Zenbaki dezimaldunak ordenatzea, <, = edo > ikurrak erabiliz. b  Ea zenbaki dezimaldunak behar bezala 
konparatzen eta ordenatzen dituen.

Zenbaki dezimaldunak zenbakizko zuzenean adieraztea. c  Ea zenbaki dezimaldunak zenbakizko zuzenean 
adierazten dituen.

Zenbaki dezimaldunak unitateetara, hamarrenetara eta ehunenetara 
hurbiltzea. 

d  Ea zenbaki dezimaldunak unitateetara, 
hamarrenetara eta ehunenetara hurbiltzen dituen.

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

Zenbaki dezimaldunen arteko biderketak egitea. f  Ea zenbaki dezimaldunen arteko biderketak 
egiten dituen.

Problemak ebaztea, galderari erantzuteko behar diren datuak 
enuntziatuan identifikatuta.

g  Ea problemak ebazten dituen, horretarako behar 
diren datuak behar bezala identifikatuz.

Bi edo hiru zifrako zenbakiak 0,1ez eta 0,3z buruz biderkatzea. h  Ea buruzko kalkulurako estrategiak erabiltzen 
dituen, bi edo hiru zifrako zenbakiak 0,1ez eta 
0,3z biderkatzeko.

104_125_U3_102892LP.indd   104 28/06/13   09:14



Proposamen didaktikoa 105

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. EI

Ea eguneroko bizitzako zenbaki dezimaldunak irakurtzen eta idazten dituen. 46-47 a

  Ea aurreko ikasmailetan hamarrenei, ehunenei eta milarenei buruz ikasitako ezagutzak 
aplikatzen dituen, kontzeptu horiek erabiltzen diren eguneroko bizitzako egoeretan.

44-45 a

  Ea zenbaki dezimaldunak baliatzen dituen, ohiko ingurunean ageri diren askotariko 
informazioak ulertzeko.

46-47 a

 Ea ingurune hurbileko zenbaki dezimaldunak zenbakizko zuzenean adierazten 
dakien, zenbakiak ordenatzeko eta zenbakien hurbilketak egiteko.

48-49 c  d

  Ea zenbaki dezimaldunen arteko batuketak eta kenketak egiten dituen, eguneroko 
bizitzako problemak ebazteko.

50-51 e

  Ea zenbaki dezimaldunen arteko biderketak egiten dituen, eguneroko bizitzako 
problemak ebazteko.

52-53 f  g

  Ea eguneroko bizitzako problemak ebazten dituen, haiek ebazteko ezinbestekoak 
diren datuak soilik erabiliz.

54 g

   Ea orain arte eskuratutako matematika ezagutzak erabiltzen dituen, eguneroko 
bizitzako problemak ebazteko.

56-57 g

Ea zenbaki dezimaldunak konparatzen dituen, eta haien arteko eragiketak egiten 
dituen, eguneroko bizitzako egoeratan erabakiak hartzeko.

58 b  g

 Ea bere inguruko problemak ebazten dituen, neurriak tarteko direla, zenbaki 
dezimaldunak erabiliz.

50-51 e  f
g

 Ea gai den zenbakizko zuzenean grafikoki adierazitako zenbaki dezimaldunei 
buruzko informazioa interpretatzeko.

48-49 c

Ea kalkulagailua erabiltzen duen, buruz egindako kalkuluak egiaztatzeko. 55 h

 Ea espazioa antolatzeko teknikak garatzen dituen, biderketa bateko gaiak behar 
bezala kokatzeko.

52-53 f

 Ea sintesirako askotariko teknikak erabiltzen dituen, hala nola laburpenak osatzea 
unitateko matematika kontzeptuekin.

56-57

 Ea hautatzen dituen eguneroko bizitzako problema bat ebazteko behar diren 
datuak.

54 g

Ea sinplifikazio teknikak garatzen dituen, matematikako erronka bat kasu errazenetik 
hasita ebazteko.

55

 Ea eguneroko jardueren planifikazioa autonomiaz egiten duen. 58

 Ea familia bizitzari lotutako emozioak antzemateko gai den, hala nola poza eta 
ardura, norberarengan eta besteengan.

44-45
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3. unitatea. Zenbaki dezimaldunak

106  Proposamen didaktikoa

ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

44-45 Galdetu gurasoei eta aitona-amonei, eta egin zuhaitz genealogiko bat, ahal duzun 
senitarteko gehienen izen-abizenak erabiliz. Idatzi sorlekua eta jaiotza eta heriotza 
datak, kalkulatu adinak, etab.

   

Bilatu Interneten zure bi abizenen armarriak eta marraztu koadernoan. Azaldu ikasleei 
zer esan nahi duten, eta egin abizen guztien erakusketa ikasgelan.   

46-47 Adierazi zatiki gisa ikasten ari zaren ikasgai bakoitzeko azken azterketetako notak, eta 
adierazi barra diagrama batean, barrako hamarren bakoitza kolore batez marraztuta, 
notaren arabera (adibidez: 0tik 1era, beltzez; 1etik 2ra, morez... 10era iritsi arte). 

 

48-49 Zinta metriko bat erabiliz, neurtu ikaskideen altuera, eta idatzi. Adierazi altuera guztiak 
zenbakizko zuzen batean, eta alderatu ehunenak arte kontuan hartuta.   

50-51 Eskatu gurasoei azken asteko elikagaien erosketa tiketak, egin zenbatekoen batuketa 
eta idatzi emaitza zenbaki dezimaldun gisa eta zatiki gisa.

52-53 Ba al dakizu zer masa duen kulturak? Pisatu ikasgelan ikasgai bakoitzeko ikasliburu eta 
koaderno bat. Gero, kalkulatu ikasgai guztien liburu guztien eta ikasgelan dauden 
liburu guztien guztizko masa.   

 

54 Ba al dakizue Nor da nor jolasean jolasten? Egin pertsonaia bat nor den asmatzeko 
eska ditzakegun datu guztien zerrenda, eta sailkatu datuak bi multzotan: beharrezko 
datuak eta beharrezkoak ez direnak. 

 

55 Adi matematikako erronka honi. 0,1ez biderkatzen ikasi duzu, baina jakingo al zenuke 
esaten nola biderkatzen den 0,01ez eta 0,001ez?

56 Adierazi eskema batean bi zenbaki dezimaldunen arteko batuketak, kenketak eta 
biderketak egiteko kontuan hartu behar diren irizpideak.  

57 Nola kalkulatuko zenituzke 50 m-ko aldea duen lursail karratu baten azalera eta 
perimetroa? Zer unitatetan adierazi behar dira emaitzak? Azaldu marrazki baten bidez 
zer urrats egin behar diren. 

 

58 Gogoratzen al dituzu lotarako sehaska kantak? 4-6 ikasleko taldetan banatuta, asmatu 
sehaska kanta bat, irakasleak etxerako lanak agintzean lo har dezan. Gero, abestu 
kanta ikasgelan. 

  

59 Asmatu problema bat, non gramotan adierazitako bi masa neurrien arteko batuketa, 
kenketa eta biderketa bana erabili behar diren. Gero, adierazi hiru eragiketen emaitzak 
dezigramotan, zentigramotan eta miligramotan.
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten, 
bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

Oinarrizko 
lankidetza egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 44, 49, 50 
eta 54

1-2-4 48, 49 eta 57

Orri birakaria 55 eta 56

Orri birakaria, binaka 54

Hiru minutuko etena 45, 46, 48 
eta 52

Arkatzak erdira 46, 47, 52, 
53 eta 59

Binaka 50, 51 eta 58

Lankidetza egitura 
espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 50, 51 eta 57

Zenbaki berdinak elkarrekin 48, 49 eta 59

Bat guztiongatik 46, 47, 52 
eta 53

Lauko kontzeptu mapa 56

Hobe elkarrekin 44

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea zenbaki dezimaldunak irakurtzen dituen.

a.2 Ea zenbaki dezimaldunak idazten dituen.

b.1 Ea zenbaki dezimaldunak behar bezala konparatzen eta ordenatzen dituen.

c.1 Ea zenbaki dezimaldunak zenbakizko zuzenean adierazten dituen.

d.1 Ea zenbaki dezimaldunak unitateetara hurbiltzen dituen.

d.2 Ea zenbaki dezimaldunak hamarrenetara eta ehunenetara hurbiltzen dituen.

e.1 Ea zenbaki dezimaldunen arteko batuketak egiten dituen.

e.2 Ea zenbaki dezimaldunen arteko kenketak egiten dituen.

f.1 Ea zenbaki dezimaldunen arteko biderketak egiten dituen.

g.1 Ea problemak ebazten dituen, horretarako behar diren datuak behar bezala 
identifikatuz.

h.1 Ea buruzko kalkulurako estrategiak erabiltzen dituen, bi edo hiru zifrako zenbakiak 
0,1ez eta 0,3z biderkatzeko.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit
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126  Proposamen didaktikoa

4. unitatea.  Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketak

EDUKIAK

• Zenbaki dezimaldun bat zenbaki arrunt batez zatitzea

• Zatiduran dezimalak dituzten zatiketak

• Zatiketa baliokideak

• Zenbaki arrunt bat zenbaki dezimaldun batez zatitzea

• Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketak

• Zenbaki dezimaldunen arteko biderketak

• Problema bat ebazteko behar den informazioa 
grafiko batetik lortzea

• Bi zifrako zenbakiak 0,25ez biderkatzea

• Bi zifrako zenbakiak 0,4z biderkatzea

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zenbaki dezimaldun bat zenbaki arrunt batez zatitzea. a  Ea zenbaki dezimaldunak zenbaki arruntez 
zatitzen dituen.

Zatiduran dezimalak dituzten zatiketak egitea. b  Ea kalkulatzen dituen zenbaki arrunten arteko 
zatiketak, zatiduran dezimalak daudenean.

Zatiketa baliokideak bereiztea. c  Ea zatiketa baliokideak kalkulatzen dituen.

Zenbaki arrunt bat zenbaki dezimaldun batez zatitzea. d  Ea zenbaki arruntak zenbaki dezimaldunez 
zatitzen dituen.

Bi zenbaki dezimaldunen arteko zatiketa egitea. e  Ea zenbaki dezimaldunen arteko zatiketak egiten 
dituen.

Problemak ebaztea, datuak grafiko batetik eskuratuta. f  Ea problema bat ebazteko datuak identifikatzen 
dituen barra edo sektore diagrama batean, edo 
diagrama poligonal batean.

Bi zifrako zenbaki bat 0,25ez edo 0,4z buruz biderkatzea. g  Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko 
estrategiak, bi edo hiru zifrako zenbakiak 0,25ez 
edo 0,4z biderkatzeko.
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. EI

 Ea zatiketaren oinarrizko propietatea erabiltzen duen, zatiketa eragiketetan akatsak 
dauden jakiteko.

60-61

Ea zenbaki dezimaldunak zenbaki arruntez zatitzen dituen, eguneroko bizitzako 
problemak ebazteko.

62-63 a

Ea zatiduran zifra dezimalak kalkulatzen dituen, zenbaki arrunten arteko zatiketatan, 
eguneroko bizitzako problemak ebazteko.

64-65 b

Ea zatiketa baliokideen kontzeptua baliatzen duen, zenbaki arrunt bat zenbaki 
dezimaldun batez zatitu beharreko problemak ebazteko.

66-67 c

  Ea orain arte eskuratutako matematika ezagutzen artean bereizten dituen 
eguneroko bizitzako problemak ebazteko behar direnak.

72-73

Ea zatiketari buruz ikasitakoak erabiltzen dituen, gastuen banaketari lotutako 
eguneroko bizitzako problemak ebazteko.

74

 Ea neurriak tarteko dituzten problemak ebazten dituen. 62-63

 Ea neurriak behar bezala erabiltzen dituen, ingurune fisiko eta naturaleko alderdi 
zenbakarriei buruzko problemak ebazteko.

66-67

 Ea bi zenbaki dezimaldunen arteko zatiketa erabiltzen duen, ingurune fisiko eta 
naturalarekin lotutako problemak ebazteko.

68-69 c  e

 Ea gai den problema bat ebazteko behar den informazioa diagrama batetik lortzeko. 70 f

Ea kalkulagailua erabiltzen duen, buruz egindako kalkuluak zuzenak diren ala ez 
egiaztatzeko.

71 g

 Ea ikaskideekin lankidetzan aritzen den, talde jarduerak prestatzean eta egitean. 74

 Ea gai den gizarte eta ekonomia inguruko problemak ebazteko, datuak diagrama 
batetik lortuta.

70 f

 Ea arreta estrategiak garatzen dituen, bi zenbaki arrunten zatiduran zifra dezimalak 
lortzeko.

64-65 b

 Ea unitateko funtsezko edukien sintesirako laburpenak eta eskemak apurka-apurka 
erabiltzen dituen.

72-73

Ea aukeratzen dituen estrategia egokienak zenbaki dezimaldunen arteko zatiketak, 
errazte aldera, kalkulatzeko gai den beste batzuetan bihurtzeko.

68-69 c  e

Ea gai den erabakitzeko zein den matematikako erronka bat ebazteko estrategiarik 
onena.

71

 Ea elkartasunez jokatzen duen une zailetan. 60-61
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128  Proposamen didaktikoa

ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

60-61 Bilatu mea hitzaren esanahia, eta azaldu koadernoan, adibide baten bidez.
 

Ikertu zertan erabili den eta erabiltzen den ikatza, eta Espainiako meazulo 
garrantzitsuenak non dauden. Marraztu Espainiako mapa eta adierazi meazulo horien 
kokapena kolore gorriz.

 

Medulak Erromatar Inperioaren garaiko meategirik garrantzitsuenak izan ziren. Egin 
haiei buruzko idazlana, ilustrazioak ere erabiliz. 

62-63 Auto baten abiadura kalkulatzeko, egindako ibilbidea (kilometrotan adierazita) 
denboraz (ordutan adierazita) zatitzen da. Zer abiaduran joan da eskolako autobusa, 
2 ordu behar izan baditu ikastetxearen eta baserri-eskola baten arteko 153,38 km-ko 
ibilbidea egiteko?  

 

64-65 Bilatu Interneten zenbaki dezimaldun infinituen adibideak, eta azaldu zertarako 
erabiltzen diren matematikan eta fisikan.  

66-67 Idatzi unitatea baino handiagoa den zatikia, eta aurkitu bost zatiki baliokide. Egin 
zatiki horien gaien arteko zatiketak, eta egiaztatu emaitzak berdinak diren.

68-69 4-6 ikasleko taldetan, idatzi abesti bat, zatikizunean eta zatitzailean hiruna zifra 
dezimal dituzten zatiketak ebazteko urratsei buruz.  

70 Egin ikastetxeko astebeteko menuak dituen karbohidrato, proteina eta lipidoen 
kantitateei buruzko grafikoa. Egiaztatu bat al datozen gomendatutako kantitateekin.   

71 Azokara erosketak egitera joatean, ohikoa da "eman laurden bat", "jarri kilo erdia" 
edo "hiru laurden, mesedez" esamoldeak entzutea, kilogramo baten zatikiak 
adierazteko. Idatzi esamolde horiek; lehenbizi, zatiki gisa, eta gero, zenbaki 
dezimaldun gisa. Ondoren, kalkulatu zenbat gramo den bakoitza. Lagundu amari 
erosketak egitera, eta eskatu zuk, esamolde horiek erabiliz, zenbat erosi behar duzuen 
kontuan hartuta.

 

72 Asmatu arau mnemoteknikoak, zenbaki dezimaldunen arteko zatiketen ezaugarriak 
gogoratu ahal izateko.  

73 Egin zenbaki dezimaldun baten eta zenbaki oso baten arteko zatiketa, soilik erromatar 
zenbakiak erabiliz. 

74 4-6 ikasleko taldetan, hautatu izen bat ikastetxeko eskubaloi taldearentzat, diseinatu 
taldearen maskota eta izan taldearen animatzaile, abesti eta koreografia bat sortuta.    

75 Bilatu igogailu baten gehienezko kargari buruzko datuak, dela zure etxeko 
igogailuarenak, dela lagun edo senitarteko baten etxeko igogailuarenak. Pisatu eta 
kalkulatu zure pisu bera duten zenbat lagun igo daitezkeen aldi berean igogailura.
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten, 
bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

Oinarrizko 
lankidetza egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 60 eta 61 

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

Orri birakaria 62, 63, 68 
eta 69

Hiru minutuko etena 64, 66, 67, 
68, 69, 70 
eta 74

Arkatzak erdira 64, 65, 72 
eta 73

Substantzia 72

Binaka 70 eta 71

Lankidetza egitura 
espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 66, 67, 68, 
69 eta 75

Zenbaki berdinak elkarrekin 64 eta 65

Bat guztiongatik 62, 63 
eta 73

Lauko kontzeptu mapa 72

Hobe elkarrekin 60

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea zenbaki dezimaldunak zenbaki arruntez zatitzen dituen.

b.1 Ea kalkulatzen dituen zenbaki arrunten arteko zatiketak, zatiduran dezimalak 
daudenean.

c.1 Ea zatiketa baliokideak kalkulatzen dituen.

d.1 Ea zenbaki arruntak zenbaki dezimaldunez zatitzen dituen.

e.1 Ea zenbaki dezimaldunen arteko zatiketak egiten dituen.

f.1 Ea problema bat ebazteko datuak identifikatzen dituen barra edo sektore diagrama 
batean, edo diagrama poligonal batean.

g.1 Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, bi edo hiru zifrako zenbakiak 
0,25ez edo 0,4z biderkatzeko.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

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

Lankidetza teknikak Orrialdeak

TGT 77
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5. unitatea. Zenbaki positiboak eta negatiboak

EDUKIAK

• Zenbaki oso positiboak eta negatiboak

• Zenbaki osoak zenbakizko zuzenean adieraztea

• Zenbaki osoak ordenatzea

• Zenbaki osoen arteko batuketak

• Problemak grafikoki ebaztea eta lortutako emaitza 
egiaztatzea 

• Bi zifrako zenbakiak 0,25ez zatitzea

• Bi zifrako zenbakiak 0,4z zatitzea

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zenbaki oso positiboak eta negatiboak bereiztea. a  Ea bereizten dituen zenbaki oso positiboak eta 
negatiboak.

Zenbaki osoak zenbakizko zuzenean adieraztea. b  Ea zenbaki osoak zenbakizko zuzenean kokatzen 
eta bereizten dituen.

Zenbaki osoak konparatzea eta ordenatzea. c  Ea zenbaki osoak konparatzen eta ordenatzen dituen.

Zenbaki osoen arteko batuketak egitea. d  Ea zenbaki osoen arteko batuketak egiten dituen, 
zeinu berekoak nahiz aurkako zeinukoak izan.

Problemak grafikoki ebaztea eta hala lortutako emaitzak egiaztatzea. e  Ea problemak grafikoki ebazten dituen eta hala 
lortutako emaitzak egiaztatzen dituen.

Bi zifrako zenbakiak 0,25ez edo 0,4z zatitzeko kalkuluak buruz egitea. f  Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, 
bi zifrako zenbakiak 0,25ez eta 0,4z zatitzeko.
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. EI

Ea ulertzen dituen zenbaki osoen bidez matematikoki adieraz daitezkeen eguneroko 
bizitzari buruzko testuak.

82-83 a

 Ea zenbaki naturalen eta dezimaldunen adierazpena erabiltzen duen testu batean 
agertzen diren kantitateak ordenatzeko.

80-81

Ea lotzen dituen zenbaki osoak eguneroko bizitzako egoerekin. 82-83 a

Ea zenbaki osoen ordenatzea erabiltzen duen eguneroko bizitzako egoerak 
interpretatzeko.

84-85 b

Ea zenbaki osoen arteko batuketak egiten dituen, eguneroko bizitzako problemak 
ebazteko.

86-87 c  d

 Ea zenbakizko eragiketen bidez egiaztatzen dituen bere inguruko egoerei lotutako 
problemak grafikoki ebaztean lortutako emaitzak.

88 e

Ea matematikan orain arte ikasitakoak erabiltzen dituen eguneroko bizitzako 
problemak ebazteko.

90-91

 Ea zenbaki osoei buruz dituen ezagutzak erabiltzen dituen merkataritzagune bateko 
Zer non panela interpretatzeko.

92 a  d

 Ea neurriak tarteko dituzten problemak ebazten dituen. 86-87 c  d

 Ea zenbakizko zuzen batean aurkeztutako informazioa interpretatzen duen zenbaki 
osoak ordenatzeko.

84-85 b

 Ea eguneroko bizitzako problemak ebazten dituen, euskarri grafikoarekin. 88 e

 Ea aintzat hartzen duen talde lana dela modu egokiena zenbait egoera zail konpontzeko. 80-81

 Ea kartel grafikoetan adierazitako arauak erabiltzen dituen, eskailera mekanikoak 
zuzen eta modu seguruan erabiltzeko.

92

Ea buruzko kalkulurako estrategiak garatzen dituen, zenbaki bat 0,25ez edo 0,4z 
zatitzeko.

89 f

 Ea modu autonomoan osatzen dituen unitateko funtsezko edukiei buruzko laburpenak. 90-91

 Ea adierazten dituen matematika erronkak gainditzean sentitutako emozioak. 89
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

80-81 Arkimedesek aurkikuntza ugari egin zituen, eta horrez gain, bere izena daraman 
printzipioa formulatu zuen. Ikertu Arkimedesen biografia, eta egin hark egin zituen 
aurkikuntzak biltzen dituen zerrenda bat.

 

Zer erabili zituzten Arkimedesen izpia egiteko, ispilu ahurrak ala ganbilak? Arrazoitu zure 
erantzuna.  

Nola egin zenezake zure Arkimedesen izpia? Egin horren erakustaldi praktiko bat. 
 

82-83 Zure hitzak erabiliz, arrazoitu zer esanahi duen "minus bat jarriko dizut" lagunarteko 
adierazpenak. Ziur asko, inoiz entzungo zenion zure irakasleari.  

84-85 Marraztu ikasgelako zoruan (zinta itsasgarriaren gainean, gero ezabatu eta kendu ahal 
izateko) zenbakizko zuzen bat, –10etik +10era arteko zenbaki osoak dituena. Lau edo sei 
ikasleko taldetan, jolastu irakasleak adierazitako zenbaki positiboen eta negatiboen 
gainean jartzen. Kalkulatu zenbat urrats eman behar dituzuen zenbaki batetik beste batera 
pasatzeko (adibidez, "–3 dagoen lekutik +4 dagoen lekura 7 zenbaki pasatu ditugu").

   

86-87 Marraztu ikasgelako zoruan (zinta itsasgarriaren gainean, gero ezabatu eta kendu ahal 
izateko) zenbakizko zuzen bat, –10etik +10era arteko zenbaki osoak dituena. Lau edo sei 
ikasleko taldetan, jolastu zenbaki positiboen eta negatiboen batuketak eta kenketak egiten, 
0 posizioa oinarri hartuta. Leku okerrean jartzen den jokalaria kanporatu egingo da.

   

88 Lau ikasleko taldetan jarrita, hartu partxisean jolasteko taula eta fitxak, jarri kolore 
bakoitzeko fitxa kolore bereko korridorean, eta saiatu helmugara iristen. Idatzi 
horretarako behar diren zenbaki guztiak, eta marraztu zenbakizko zuzen bat; bertan, 
idatzi zenbat lauki egiten dituzuen atzera (zenbaki negatiboak) eta zenbat aurrera 
(zenbaki positiboak).

  

89 Bilatu Celsius eta Fahrenheit graduei buruzko informazioa. Idatzi tenperaturaren bost balio 
negatibo eta bost balio positibo graduazio bakoitzean, hiru kolore erabiliz.  

90 Egin zenbaki positiboen eta negatiboen arteko lau batuketa (+ eta –; + eta +; – eta +; 
– eta –) zenbakizko zuzen baten laguntzaz, beti batugai berak erabiliz. Zenbat emaitza 
desberdin lortu dituzu? 

91 Egin 2, 3, 5 eta 9 zenbakien zatigarritasun irizpideen zerrenda bat.

92 Merkataritzagune batean larrialdi bat gertatzen denean, igogailuak ez erabiltzeko 
adierazten dizute. Bilatu zure udalerriko merkataritzagune bateko planoa, eta adierazi 
bertan non dauden igogailuak, eskailerak eta larrialdiko irteerak. Hausnartu araudi hori 
egoteko arrazoiari buruz.

93 Ba al dakizu nola ibiltzen den termometro bat? Bilatu termometroen historiari eta 
egun dauden termometro motei buruzko informazioa, eta egin eskema bat.   

Lau laguneko taldetan jarrita, bilatu etxean alkoholarekin termometro bat egiteko zer 
prozesu jarraitu behar duzun azaltzen duen informazioa, eta egin horrelako bat.
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako taula hau betetzea gomendatzen da, zehatz 
dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten, bai eta, 
unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten ere.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

Oinarrizko 
lankidetza egiturak

Orriak

Irakurgai elkarbanatua 80 eta 88

1-2-4 82, 83 eta 91

Orri birakaria 90

Orri birakaria, binaka 88

Hiru minutuko etena 81, 82, 84 
eta 86

Arkatzak erdira 84, 85, 93

Binaka 86, 87, 89 
eta 92

Lankidetza egitura 
espezifikoak

Orriak

Zenbakia 86, 87 eta 91

Zenbaki berdinak elkarrekin 82, 83 eta 93

Bat guztiongatik 84 eta 85

Galderen kateak 90

Hobe elkarrekin 80

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea bereizten dituen zenbaki oso positiboak.

b.1 Ea zenbaki osoak zenbakizko zuzenean kokatzen eta bereizten dituen.

c.1 Ea zenbaki osoak konparatzen eta ordenatzen dituen.

d.1 Ea zeinu bereko zenbaki osoen arteko batuketak egiten dituen.

d.2 Ea aurkako zeinuko zenbaki osoen arteko batuketak egiten dituen.

e.1 Ea problemak grafikoki ebazten dituen eta hala lortutako emaitzak egiaztatzen dituen.

f.1 Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, bi zifrako zenbakiak 0,25ez eta 
0,4z zatitzeko.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak Ebaluazio irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit
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6. unitatea. Zatikiak eta eragiketak

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zatiki baliokideak bereiztea eta kalkulatzea. a  Ea emandako zatiki baten baliokideak bereizten eta 
kalkulatzen dituen, sinplifikazio eta anplifikazio bidez.

Izendatzaile komuna duten zatikiak kalkulatzea. b  Ea izendatzaile komuna kalkulatzen duen, biderkagai 
gurutzatuen metodoa edo multiplo komun txikienaren 
metodoa erabiliz.

Zatikiak konparatzea eta ordenatzea. c  Ea zatikiak konparatzen eta ordenatzen dituen.

Zatikien arteko batuketak eta kenketak egitea. d  Ea zatikien arteko batuketak eta kenketak egiten dituen.

Zatikien arteko biderketak egitea. e  Ea bi zatikiren arteko biderketak egiten dituen.

f  Ea zatiki baten eta zenbaki baten arteko biderketak 
egiten dituen.

Zatikien arteko zatiketak egitea. g  Ea bi zatikiren arteko zatiketak egiten dituen.

h  Ea zenbakiak zatiki batez zatitzen dituen.

Problemak amaieratik hasita ebaztea. i  Ea problemak ebazten dituen, amaierako datuak 
kalkulatzen hasita.

Bi zifrako zenbakiak 1,5ez eta 0,75ez biderkatzeko kalkuluak 
buruz egitea.

j  Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, bi 
zifrako zenbakiak 1,5ez edo 0,75ez biderkatzeko.

• Zatiki baliokideak

• Izendatzaile desberdineko zatikiak

• Zatikiak konparatzea

• Zatikien arteko batuketak eta kenketak

• Zatikien arteko biderketak eta zatiketak

• Problemak amaieratik hasita ebaztea

• Bi zifrako zenbakiak 1,5ez biderkatzea

• Bi zifrako zenbakiak 0,75ez biderkatzea
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. EI

 Ea ulertuz irakurtzen dituen zatikiei buruzko informazioa duten testuak. 94-95

Ea xehetasunez kontatzen duen zer prozesuri jarraitu dion eguneroko bizitzako 
problemak ebazteko (amaieratik hastea).

106 i

 Ea zatiki baliokideen kontzeptua erabiltzen duen, eguneroko bizitzako problemak 
ebazteko.

96-97 a

Ea eguneroko bizitzako problema bateko datuak konparatzen dituen, izendatzaile 
komunera laburtuz.

98-99 b

Ea zatikien arteko konparaketa erabiltzen duen, ingurune hurbileko problemak ebazteko. 100-101 c

Ea zatikien arteko batuketak eta kenketak egiten dituen, eguneroko bizitzako 
problemak ebazteko.

102-103 d

Ea zatikien arteko biderketak eta zatiketak egiten dituen, eguneroko bizitzako 
problemak ebazteko.

104-105 e  - h

Ea arrazonamendu logiko-deduktiboak erabiltzen dituen, kalkulatzeko zer zenbaki 
lehenek betetzen dituzten baldintza jakin batzuk.

107

Ea orain arte ikasitakoak erabiltzen dituen, ingurune hurbileko problemak ebazteko. 108-109

Ea zatikiei eta horien arteko eragiketei buruzko ezagutzak erabiltzen dituen, 
eguneroko bizitzako problemak ebazteko.

110 c

Ea neurriak tarteko dituzten problemak ebazten dituen, zatikien arteko biderketak 
eta zatiketak eginez.

104-105 e  - h

Ea zatikien adierazpen grafikoak interpretatzen dituen, baliokideak diren ala ez 
erabakitzeko.

96-97 a

Ea merkataritzari lotuta dauden eta zatikiak tarteko dituzten problemak ebazten dituen. 106 i

Ea zatikiak marrazkiak eginez konparatzen dituen, arreta, txukuntasuna eta irizpide 
estetikoa erakutsiz.

100-101 c

Ea m.k.t. kalkulatu eta zatikiak izendatzaile komunera laburtzen dituen, eguneroko 
egoeretan zatikien arteko batuketak eta kenketak egiteko.

102-103 d

Ea modu autonomoan erabakitzen duen zein den metodo egokiena, egoera 
bakoitzean, zatikiak izendatzaile komunera laburtzeko.

98-99 b

Ea bere buruarengan konfiantza erakusten duen, aurrez ikasitako kontzeptuak 
erabiltzeko eta eguneroko bizitzako jarduerak eta problemak arrakastaz ebazteko.

108-109

Ea planifikatzen duen nola ordenatu objektu pertsonalak. 110

Ea adierazten dituen izaki, leku edo objektu ederrei erreparatzean sentitzen dituen 
emozioak.

94-95

Ea egoki adierazten dituen buruzko kalkuluak egin beharreko egoeretan sentitzen 
diren emozioak.

107 j
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

94-95 Bilatu Richar Wagnerren Walkiria operari buruzko informazioa, eta egin obraren 
dramatizazioa, walkiria deritzen mitologiako izaki jainkotiarren desfilearen musika 
leun-leun jarrita.

  

96-97 Lauko taldetan jarrita, egin plastilinaz orri baten tamainako pizza bat. Aztertu zenbat 
zatitan zatitu dezakezuen pizza, lau lagunek kantitate bera izan dezazuen. Idatzi 
aukera guztiak zatiki moduan. 

  

98-99 Izendatzaile desberdineko zatikiak konparatzeko biderketa gurutzatuen teknika 
erabiliz, egiaztatu aurreko ariketan aurkitutako zatikiak baliokideak diren.

100-101 Freskagarri bat lau lagunen artean banatu behar duzue. Lagun batek freskagarriaren 

1
4

 hartu du; bigarrenak, 
4
16

; eta hirugarrenak, erdia. Asmatu edariaren zer kantitate 

gelditzen zaion laugarren lagunari. Arrazoitu erantzuna.  

102-103 Lauko taldetan jarrita, elkartu estutxeetako objektuak, eta egin izendatzaile bereko 
zatiketen arteko batuketak (adibidez, arkatz guztietatik arkatz horiak eta laranjak batu 
ditzakezue), edota izendatzaile desberdineko zatiketen arteko batuketak (adibidez, 
batu lau lagunen artean izan beharko zenituzketen arkatz-zorrozkailu eta borragoma 
guztietatik eskura dituzuen zorrozkailuak eta borragomak). Marraztu emaitza 
koadernoan.

  

104-105 Lau lagunen artean, zuen ikasgelak dirua lortzeko antolatu duen Elkartasun Lasterketaren 

1
3

 egin behar duzue; beraz, bakoitzak 
3
12

 korrituko du. Kalkulatu zer distantzia korritu 

behar duen zuotako bakoitzak baldin eta ibilbide osoak 12 km baditu.

106 Demagun, auto bat erosi behar duzula familiarentzat. Gurasoen laguntzaz, hautatu 
hilean zenbat ordaindu behar duzun adierazten dizuten iragarki bateko auto bat, eta 
jakin zein den autoaren azken prezioa. Kalkulatu zenbat ordaindu behar duzun 
kontzesionarioan egin beharreko lehen ordainketan autoa erosi ahal izateko.

 

107 Osatu batuketa hauek, izendatzaile desberdineko zatikiak erabiliz.

… + 
7
15

 = 
17
15

       
4
9

 + … = 
34
36

 

108 Askotan, nahasi egiten ditugu multiplo komunetan txikiena eta zatitzaile komunetan 
handiena. Konpara al ditzakezu bi zatiki zatitzaile komunetan handienaren metodoa 
erabiliz? Arrazoitu zure erantzuna adibide bat erabiliz.

 

109 Egin luzera, edukiera eta masa unitateen zerrenda bat. Gero, adierazi zer 
baliokidetasun dauden zenbait unitateren artean. Gogoratu zer kalkulu egin behar 
diren unitate batetik bestera pasatzeko.

 

110 Egin ikasleei gehien gustatzen zaizkien liburuen zerrenda, eta sailkatu generoaren 
arabera (beldurrezkoak, abenturazkoak, etab.); adierazi zatikien bidez genero 
bakoitzaren zer kantitate dagoen.

 

111 Asmatu zatikiak erabili behar diren problema bat, zenbaki dezimaldunetan idatzitako 
datuak oinarri hartuta.  
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako taula hau betetzea gomendatzen da, zehatz 
dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten, bai eta, 
unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten ere.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

Oinarrizko 
lankidetza egiturak

Orriak

Irakurgai elkarbanatua 94, 104 eta 106

1-2-4 100, 101, 104 
eta 105

Orri birakaria 106 eta 107

Hiru minutuko etena 95, 96, 98, 100 
eta 102

Arkatzak erdira 98, 99, 110 
eta 111

Binaka 94, 96, 97, 102, 
103, 108 eta 
109

Lankidetza egitura 
espezifikoak

Orriak

Zenbakia 96, 97, 102, 
103 eta 109

Zenbaki berdinak elkarrekin 98, 99, 104, 
105 eta 111

Bat guztiongatik 100 eta 101

Lauko kontzeptu mapa 108

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea emandako zatiki baten baliokideak bereizten eta kalkulatzen dituen, sinplifikazio bidez.

a.2 Ea emandako zatiki baten baliokideak bereizten eta kalkulatzen dituen, anplifikazio bidez.

b.1 Ea izendatzaile komuna kalkulatzen duen, biderkagai gurutzatuen metodoa erabiliz.

b.2 Ea izendatzaile komuna kalkulatzen duen, multiplo komun txikienaren metodoa erabiliz.

c.1 Ea zatikiak konparatzen eta ordenatzen dituen.

d.1 Ea zatikien arteko batuketak egiten dituen.

d.2 Ea zatikien arteko kenketak egiten dituen.

e.1 Ea bi zatikiren arteko biderketak egiten dituen

f.1 Ea zatiki baten eta zenbaki baten arteko biderketak egiten dituen.

g.1 Ea bi zatikiren arteko zatiketak egiten dituen.

h.1 Ea zenbakiak zatiki batez zatitzen dituen.

i.1 Ea problemak ebazten dituen, amaierako datuak kalkulatzen hasita.

j.1 Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, bi zifrako zenbakiak 1,5ez edo 
0,75ez biderkatzeko.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak Ebaluazio irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit
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7. unitatea. Ehunekoak eta proportzionaltasuna

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Ehunekoak irakurtzea, idaztea, interpretatzea eta erabiltzea. a  Ea ikertzen duen zer ehunekok adierazten duen 
guztizko baten zati bat.

b  Ea kalkulatzen duen kantitate baten zer zati adierazten 
duen ehuneko batek.

Beherapenak eta igoerak kalkulatzea. c  Ea ikertzen duen emandako kantitate bat zenbat handitu 
den haren ehuneko bateko igoera egin ondoren.

d  Ea kalkulatzen duen emandako kantitate bat zenbat 
txikitu den haren ehuneko bateko deskontua egin 
ondoren.

Bi magnitude noiz diren zuzenki proportzionalak bereiztea. e  Ea bereizten dituen magnitude zuzenki proportzionalak.

Unitatera laburtzeko metodoa erabiltzea. f  Ea unitatera laburtzen duen, proportzionaltasun 
problemak ebazteko.

Problema bat ebazteko eman beharreko urratsak azaltzea. g  Ea azaltzen duen nola ebazten dituen problemak.

Kantitate baten % 10 eta % 50 buruz kalkulatzea. h  Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, 
kantitate baten % 10 eta % 50 kalkulatzeko.

• Ehunekoa edo portzentajea. Kantitate baten 
ehunekoa

• Beherapenak eta igoerak

• Magnitude proportzionalak. Proportzionaltasun 
zuzena

• Unitatera laburtzea

• Problema bat ebazteko eman beharreko urratsak 
azaltzea

• Kantitate baten % 10 kalkulatzea

• Kantitate baten % 50 kalkulatzea
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. EI

 Ea ehunekoak irakurtzen eta idazten dituen, ohiko adierazpenetan. 114-115 a  b

 Ea zenbakien zatikiak erabiltzen dituen, zatiki horiek tarteko diren testuinguru 
errealak hobeto ulertzeko.

112-113

Ea kantitateen ehunekoak kalkulatzen dituen, eguneroko bizitzako problemak 
ebazteko.

114-115 a  b

Ea kalkulatzen duen kantitate bat ehuneko zenbat handitu eta txikitu den, ingurune 
sozioekonomikoko problemak ebazteko (adibidez, BEZa eta beherapenak).

116-117 c  d

Ea erabakitzen duen bi magnitude zuzenki proportzionalak diren ala ez, eguneroko 
bizitzako egoeretan.

118-119 e

Ea unitatera laburtzeko metodoa erabiltzen duen, magnitude zuzenki 
proportzionalak tarteko diren eguneroko problemak ebazteko.

120-121 f

Ea ehunekoei eta proportzionaltasun zuzenari buruz ikasitakoak erabiltzen dituen, 
ingurune hurbilean sortzen diren problemak zenbait urratsi jarraiki ebazteko.

122 e

Ea orain arte ikasitakoak erabiltzen dituen, ingurune fisikoko eta eguneroko 
bizitzako problemak ebazteko.

124-125

Ea ehunekoei eta ehuneko igoerei eta deskontuei buruz ikasitakoak erabiltzen 
dituen, kontsumo ondasunen prezioak kalkulatzeko.

126 c  d  
h

Ea ebazten dituen magnitude zuzenki proportzionalak tartean dituzten eguneroko 
bizitzako problemak.

118-119 e

Ea interpretatzen dituen produktuen salneurria eta hari aplikatutako igoera edo 
beherapena adierazten dituzten etiketak, iragarkiak eta kartelak.

116-117 c  d

Ea interpretatzen duen marrazki batean dagoen informazioa, laukizuzen baten 
balioa lortzeko horren inguruarekiko zuzenki proportzionala izan dadin.

123

Ea pertsonak beren ekintzengatik balioesten dituen eta ez dituen aurrez itxuragatik 
epaitzen.

112-113

Ea antolaketa teknikak garatzen dituen, eguneroko bizitzako problemak urratsez 
urrats ebazteko.

122 g

Ea unitateko oinarrizko edukiei buruzko laburpenak eta eskemak osatzen dituen. 124-125

Ea erabakitzen duen noiz komeni den unitatera laburtzea, magnitude zuzenki 
proportzionalei buruzko problemak erraz ebazteko.

120-121 f

Ea ordenagailua egoki erabiltzeko arauak egiten dituen, eta horiek betetzeko 
konpromisoa hartzen duen.

126

Ea egoki adierazten dituen buruzko kalkuluak egin beharreko egoeretan sentitzen 
diren emozioak

123
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

112-113 Inoiz entzungo zenuen artista! esamoldea, zenbait zientzialari edo artista famaturi 
erreferentzia egiteko, haien bitxikeriak direla eta. Bilatu Interneten esamolde horri 
buruzko aipamenak, eta egin beren lanagatik eta bitxikeriengatik famatu diren 
pertsonen zerrenda bat.

Bilatu Jack Nicholson pertsonaia nagusi den Ezin hobeto filmeko pasarteak, eta lau 
ikasleko taldetan, pentsatu ikasgelan gerta daitezkeen antzeko egoerak; gero, antzeztu 
pasarte horiek.

  

114-115 Eskatu ikastetxeko idazkariari ikasleen nazionalitateen zerrenda bat. Idatzi zatiki baten 
moduan, eta saiatu 100 izendatzailea duen zatiki baliokide bat bilatzen, zenbait 
nazionalitatetako ikasleen ehunekoa kalkulatzeko. Baliokide zehatz bat aurkitu ezin 
baduzu, hurbilketa bidez egin dezakezu.    

116-117 BEZa produktuei aplikatzen zaien zerga da. Bilatu Interneten Europako zenbait 
herrialdetan aplikatzen den BEZari buruzko informazioa; gero, marraztu Europako 
mapa bat, eta adierazi bertan lortu dituzun datuak.   

 

118-119 Hanburgesategi batean, 6 hanburgesa egiten dituzte 3 minutuan. Zenbat hanburgesa 
egin ditzakete 18 minutuan? Zenbat denbora beharko dute 180 hanburgesa egiteko? 

120-121 Treneko joaneko txartel bat 2 € kostatzen da; joan-etorriko txartela, 3,80 €; eta 10 
bidaiako bonua, 18,30 €. Zein aukera da onena 20 bidaia egiten dituztenentzat: 
joaneko txartelak erostea, joan-etorrikoak ala 10eko bonuak?  

122 9,90 € balio duten musika diskoak erosi nahi dituzu, eta zenbait eskaintza dituzten 
hiru denda aurkitu dituzu. Batean, 3×2 eskaintza dago; beste batean, bigarren diskoak 
% 70eko deskontua du; eta hirugarrenean, 2x1 eskaintza dago. Zein dendatan eros 
dezakezu merkeen, eta zeinetan, garestien?    

123 Irakasleak ikasgelako 24 ikasleak banatu nahi ditu; lehenbizi, 2 taldetan; gero, 4 taldetan; 
eta azkenik, 8 taldetan. Ikasgelako zer portzentaje egongo da talde bakoitzean? 

124 Bilatu Gobernuak zergen bidez jasotzen duen kopuruarekin zer egiten duen azaltzen 
duen informazioa.  

125 Arrazoitu. Zenbat da berretutako zenbaki baten erro karratua?
 

126 Gurasoen laguntzaz, kontsultatu Interneten (edo dendara bertara joanda) etxetresna 
elektriko batek zer prezio duen zenbait dendatan, eta egiaztatu produktu beraren 
prezioan aldea egon daitekeela. Egin zerrenda bat aurkitutako prezio guztiekin.   

 

127 Auto gehienetan, ordenagailu bat egon ohi da, erregai kontsumoaren berri ematen 
duena, denbora errealean. Gurasoen laguntzaz, aztertu ea proportzionaltasunik 
dagoen lursail motaren (aldapa gora, maldan behera edo laua) eta erregai 
kontsumoaren artean, edota abiadura handitzearen eta gutxitzearen eta kontsumoa 
handitzearen artean.
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako taula hau betetzea gomendatzen da, zehatz 
dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten, bai eta, 
unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten ere.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

Oinarrizko 
lankidetza egiturak

Orriak

Irakurgai elkarbanatua 112, 113, 
118 eta 122

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

Orri birakaria 116 eta 117

Orri birakaria, binaka 120 eta 121

Hiru minutuko etena 114, 116 
eta 120

Binaka 112, 122, 
123, 124 
eta 125

Lankidetza egitura 
espezifikoak

Orriak

Zenbakia 118, 119 
eta 127

Zenbaki berdinak elkarrekin 116 eta 117

Bat guztiongatik 114, 115, 
120, 121 
eta 125

Lauko kontzeptu mapa 124

Galderen kateak 127

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea ikertzen duen zer ehunekok adierazten duen guztizko baten zati bat.

b.1 Ea kalkulatzen duen kantitate baten zer zati adierazten duen ehuneko batek.

c.1 Ea ikertzen duen emandako kantitate bat zenbat handitu den haren ehuneko bateko 
igoera egin ondoren.

d.1 Ea kalkulatzen duen emandako kantitate bat zenbat txikitu den haren ehuneko bateko 
deskontua egin ondoren.

e.1 Ea bereizten dituen magnitude zuzenki proportzionalak.

f.1 Ea unitatera laburtzen duen, proportzionaltasun problemak ebazteko. 

g.1 Ea azaltzen duen nola ebazten dituen problemak.

h.1 Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, kantitate baten % 10 eta % 50 
kalkulatzeko.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak Ebaluazio irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit
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8. unitatea. Eskalak eta planoko mugimenduak

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Planoetako eta mapetako zenbakizko eskalak eta eskala 
grafikoak interpretatzea.

a  Ea kalkulatzen duen objektuen arteko distantzia erreala, 
zer eskalatan adierazi diren jakinda.

Irudi berdinak eta antzekoak bereiztea. b  Ea bereizten duen bi irudi berdinak edo antzekoak diren.

Simetriadun irudiak eta elkarren simetrikoak identifikatzea. c  Ea identifikatzen dituen simetriadun irudiak eta elkarren 
simetrikoak direnak.

Biratutako eta transladatutako irudiak bereiztea. d  Ea bereizten dituen biratutako eta transladatutako irudiak.

Puntuak plano kartesiarrean adieraztea. e  Ea planoko koordenatu kartesiarrak kokatzen eta idazten 
dituen.

Problemak ebaztea, planoak eta mapak erabiliz. f  Ea problemak ebazten dituen, planoak eta mapak erabiliz.

Kantitate baten % 20 eta % 30 buruz kalkulatzea. g  Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, 
kantitate baten % 20 eta % 30 kalkulatzeko.

• Planoetako eta mapetako eskalak

• Antzekotasunari buruzko lehen ideiak

• Simetriak, translazioak eta biraketak

• Puntuak planoan adieraztea

• Problemak ebaztea, planoak eta mapak erabiliz

• Kantitate baten % 20 kalkulatzea

• Kantitate baten % 30 kalkulatzea
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

8. unitatea. Eskalak eta planoko mugimenduak

OG AA Adierazlea Or. EI

 Ea behar denean eta behar bezala erabiltzen duen antzekoa terminoa, eta forma 
bereko baina tamaina desberdineko objektuei soilik aplikatzen dien.

132-133 b

 Ea luzera neurtzeko unitateak eta horien arteko baliokidetasunak erabiltzen dituen, 
eguneroko bizitzako objektuen neurriak eta horien arteko distantziak adierazteko.

128-129

Ea plano baten edo mapa baten eskala erabiltzen duen, haietan adierazitako 
objektuen neurri errealak edo haien arteko distantzia errealak kalkulatzeko.

130-131 a

Ea ingurune hurbileko bi irudi berdinak edo antzekoak diren bereizten duen, haien 
forma eta neurria alderatuz.

132-133 b

Ea irudi simetrikoak, simetriadunak, transladatuak eta biratuak bereizten dituen, 
bere inguru hurbileko objektuetan.

134-135 c  d

Ea plano batean ibilbide bat adierazten duen, ibilbideko puntuen koordenatu 
kartesiarretatik abiatuta.

136-137 e

Ea eguneroko bizitzako problemak ebazten dituen, planoak eta mapak erabiliz. 138 f

Ea orain arte ikasitakoak erabiltzen dituen, eguneroko bizitzako problemak 
ebazteko.

140-141

Ea kalkulatzen duen zer neurri izango dituzten plano batean bere ingurune hurbileko 
objektuek, erabilitako eskalaren arabera.

142

Ea planoak eta mapak erabiltzen dituen, ibilaldietako eta bidaietako ibilbideak 
marrazteko.

130-131 a

Ea interpretatzen duen plano kartesiarretan adierazitako informazioa. 136-137 e

Ea informazioa taula batean antolatzen duen, matematikako erronkak ebazteko. 139

Ea ondorioztatzen duen nola bizi diren beste gizarte batzuetako pertsonak, haien 
etxeen planoei eta mapa geografikoei erreparatuz.

138 f

Ea identifikatzen dituen simetriak, biraketak eta translazioak, artelanetan. 134-135 c  d

Ea osatzen dituen laburpenak eta eskemak, unitatean ikasitako edukiekin. 140-141

Ea aukeratzen duen ehunekoak buruz kalkulatzeko estrategia azkarrena eta 
errazena.

139 g

Ea modu autonomoan antolatzen duen bere logela, zenbait faktore kontuan 
hartuta.

142

Ea laguntasuna aintzat hartzen duen, norberarena zein besteena, elkarrenganako 
afektua eta eskuzabaltasuna den aldetik, eta eguneroko tratuaz sendotzen den 
aldetik.

128-129
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

128-129 Lamia animalia mitologiko bat da. Bilatu zure herrialdeko edo bizitokiko animalia 
mitologikoei buruzko informazioa, eta azaldu ikasgelan.   

Ispiluaren beste aldean esamoldea edozer gauza gerta daitekeen alegiazko leku bati 
erreferentzia egiteko erabiltzen da. Lau laguneko taldetan jarrita, asmatu kontzeptu 
horretan oinarritutako istorio bat, eta kontatu ikasgelan; narrazioari laguntzeko, egin 
hura ulertzen lagun dezaketen keinuak.

  

Binaka jarrita eta txandaka, egin zuen bikotearen ispiluarena, eta antzeratu haren 
keinu guztiak.  

130-131 Garraiorako ibilgailuen maketak eskalan eginda daude. Bilatu Interneten eskalan 
egindako jostailuen irudiak, eta kalkulatu zein izango den haren neurri erreala.   

132-133 Ramón Gómez de la Serna espainiar idazle eta kazetariak gregeriak asmatu zituen; 
konposizio horietan, antzekotasuna erabili ohi zuen bi elementu alderatzeko. Bilatu 
gregeriei buruzko informazioa, eta idatzi eta ilustratu zuk zeuk asmatutako hiru gregeria.

 

134-135 Klecksografia simetriarekin eta simetria ardatzekin lotutako teknika bat da. Ikertu 
teknika horri buruz, eta denon artean, egin klecksografiari buruzko zuen erakusketa 
ikasgelan. 

 

136-137 Trazatu koordenatuen ardatz kartesiarrak ikasgelako lurrean, eta jarri zenbait objektu 
haren barruan. 4-6 ikasleko taldetan, jolastu koordenatu jakin batean dagoen 
objektua aurkitzen edota objektua zer koordenatutan dagoen asmatzen. 

   

138 Neurtu ikasgelaren azalera eta zure koadernoko orri baten azalera, eta zehaztu zer eskala 
behar duzun ikasgela koadernoko orrian adierazteko. Egin ahalik eta plano errealena.   

139 Osatu deskontuen taula hau, jakinik lerro eta zutabe guztien emaitzak % 100 izan 
behar duela.

% 30 % 30

% 15

% 15 % 30

140 Binaka jarrita, diseinatu ontziak hondoratzen jolasteko taula, koordenatuen ardatz 
kartesiarren marrazki bat oinarri hartuta, eta jolastu. Erabili koordenatuak erabakitzen 
dituzuen ontziak non jarri erabakitzeko eta bonbardatzeko.

  

141 Egin zerrenda bat lehen 50 zenbakietan dauden zenbaki konposatu guztiekin, eta 
azaldu zein den bakoitzaren zenbaki lehena.

142 Ikasgelan, liburutegi bat izan nahi duzue, etxeko lanak amaitzean lurrean eserita 
irakurri ahal izateko. 4 laguneko taldetan jarrita, egin altzariak aldatzeko edo 
elkartzeko proposamen bat, leku librea aprobetxatzeko eta bertan irakurtzeko 
alfonbra bat jartzeko.   

  

143 Zure gorputzaren neurriak bost aldiz handitzeko gai den edabe magikoa garatu duzu. 
Kalkulatu zer altuera izango zenukeen eta zer eskalatan handitu beharko zenukeen 
zure etxea atetik burua makurtu gabe sartzeko. 
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako taula hau betetzea gomendatzen da, zehatz 
dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten, bai eta, 
unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten ere.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

Oinarrizko 
lankidetza egiturak

Orriak

Irakurgai elkarbanatua 128, 134, 
138 eta 142

1-2-4 132, 133, 
134 eta 135 

Orri birakaria 136, 137 
eta 139

Orri birakaria, binaka 138 eta 140

Hiru minutuko etena 129, 130, 
136 eta 139

Arkatzak erdira 141 eta 143

Binaka 128, 130, 
131 eta 142

Lankidetza egitura 
espezifikoak

Orriak

Zenbakia 130, 131, 
136 eta 137 

Zenbaki berdinak elkarrekin 134, 135 
eta 143

Bat guztiongatik 132, 133 
eta 141

Lauko kontzeptu mapa 140

Galderen kateak 143

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea kalkulatzen duen objektuen arteko distantzia erreala, zer eskalatan adierazi diren jakinda.

b.1 Ea bereizten duen bi irudi berdinak edo antzekoak diren.

c.1 Ea identifikatzen dituen simetriadun irudiak eta elkarren simetrikoak direnak.

d.1 Ea bereizten dituen biratutako eta transladatutako irudiak.

e.1 Ea planoko koordenatu kartesiarrak kokatzen eta idazten dituen.

f.1 Ea problemak ebazten dituen, planoak eta mapak erabiliz.

g.1 Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, kantitate baten % 20 eta % 30 
kalkulatzeko.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak Ebaluazio irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit
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9. unitatea. Neurri unitateak

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Luzera neurtzeko unitateak eta horien baliokideak zehaztea eta 
erabiltzea.

a  Ea zehazten eta adierazten dituen luzera 
unitateen arteko baliokidetasunak.

Edukiera neurtzeko unitateak eta horien baliokideak zehaztea eta 
erabiltzea.

b  Ea zehazten eta adierazten dituen edukiera 
unitateen arteko baliokidetasunak.

Masa neurtzeko unitateak eta horien baliokideak zehaztea eta 
erabiltzea.

c  Ea zehazten eta adierazten dituen masa 
unitateen arteko baliokidetasunak.

Azalera neurtzeko unitateak eta horien baliokideak zehaztea eta 
erabiltzea.

d  Ea zehazten eta adierazten dituen azalera 
unitateen arteko baliokidetasunak.

Neurri unitateekin eragiketak egitea. e  Ea egiten dituen batuketak, kenketak, biderketak 
eta zatiketak modu sinplean zein konplexuan 
emandako neurri unitateekin.

Problemak ebaztea, neurri unitateak erabiliz. f  Ea problemak ebazten dituen neurri unitateak 
erabiliz.

Kantitate baten % 40 eta % 60 buruz kalkulatzea. g  Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak 
kantitate baten % 40 eta % 60 kalkulatzeko.

• Luzera unitateak

• Edukiera unitateak

• Masa unitateak

• Azalera unitateak

• Eragiketak neurri unitateekin

• Problemak ebaztea, zenbait 
neurri unitate erabiliz

• Kantitate baten % 40 kalkulatzea

• Kantitate baten % 60 kalkulatzea
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

9. unitatea. Neurri unitateak

OG AA Adierazlea Or. EI

Ea argitasunez, ordenaz eta zuzentasun gramatikoz adierazten dituen 
eztabaidagaiari buruzko bere argudioak eta iritziak.

162

 Ea modu sinplean zein konplexuan adierazten dituen ipuinetako neurri unitateak. 148-149

Ea luzera neurrien arteko biderketak eta zatiketak egiten dituen, haiek modu 
sinplean zein konplexuan adierazita egon, eguneroko bizitzako problemak ebazteko.

150-151 a

Ea modu konplexuan adierazitako luzera neurrien eta zenbaki baten arteko 
biderketak eta zatiketak egiten dituen, eguneroko bizitzako problemak ebazteko.

152-153 a

Ea masa neurrien arteko funtsezko lau eragiketatakoren bat egiten duen, haiek modu 
sinplean zein konplexuan adierazita egon, eguneroko bizitzako problemak ebazteko.

154-155 c

Ea erabiltzen dituen azalera neurtzeko unitateak, nekazaritzarekin eta 
basogintzarekin loturiko problemak ebazteko.

156-157 d

Ea eguneroko bizitzako problemak ebazten dituen, neurri unitateak erabiliz. 158 e  f

Ea erabiltzen dituen orain arte ikasitako ezaguerak, eguneroko bizitzako problema 
askotarikoak ebazteko.

160-161

Ea neurri unitateak tartean dituzten eragiketei buruzko ezaguerak erabiltzen dituen, 
inguru fisikoko problemak ebazteko.

162 e  f

 Ea ebazten dituen luzera neurriak tartean dituzten inguru fisikoko eta naturaleko 
problemak.

150-151 a

Ea interpretatzen dituen orekan dauden mugikarien marrazki eskematikoak, pieza 
bakoitzaren edukiera kalkulatzeko.

152-153 b

Ea interpretatzen dituen mapa, plano eta marrazki eskematikoak, neurriei buruzko 
problemak ebazteko.

158 e  f

Ea kalkulagailua erraz, seguru eta azkar erabiltzen duen, aldez aurretik buruz 
kalkulatutako kantitateen portzentajeak egiaztatzeko.

159 g

Ea errespetua adierazten duen ikaskideen gustuekiko eta iritziekiko. 162

Ea azalera kalkulatu beharreko irudiak marrazten dituen, txukun eta ordenaz. 156-157 d

Ea antolaketa teknikak garatzen dituen, modu konplexuan adierazitako masa 
neurriak eragiketetan behar bezala kokatzeko.

154-155 c

Ea sintesi estrategiak garatzen dituen, unitateko edukiak laburtuko dituzten 
eskemak osatzeko.

160-161

Ea bere ahalmenean konfiantza duen, matematika erronkak gainditzeko. 159

Ea ekintza onak egitea erabakitzen duen, trukean ezer jasotzeko asmorik gabe. 148-149
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246  Proposamen didaktikoa 

ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

148-149 Idatzi eta arrazoitu karramarroari eskatuko zenizkiokeen hiru gurariak.

Antolatu enkante bat Afrikako herri bateko eskola baten alde; gerrak astindutako herri 
bateko eskola berreraikitzeko izango da enkantean bildutako dirua. Egin zerrenda bat 
eta zehaztu bertan, gurasoen baimenarekin, enkantean jar ditzakezuen objektuak. 
Jarri prezio bidezkoa gauzei, goranzko enkanteari zenbateko horretatik ekiteko. 
Erakutsi bakoitzaren zerrendak eta kalkulatu bil zenezaketen gutxieneko kopurua.      

  

150-151 Kalkulatu gutxi gorabehera zer distantzia egiten duzuen egunero etxetik eskolara joan 
eta etortzeko, azaldu datuak eta kalkulatu ikaskide guztion artean aste guztian 
egindako distantzia osoa.

 

152-153 Kontuan hartuta gure gorputzaren % 65 inguru ura dela, kalkulatu zenbat ur edukiko 
genukeen gelako ikasle eta irakasle guztion artean.  

154-155 Ikertu ibilgailuen tara eta baimendutako gehieneko masa (BGM) kontzeptuei buruz. 
Ondoren, kalkuluak egin zer BGM izango duen gelakide guztiak eta irakaslea irteera 
batera eraman beharko lituzkeen autobusak, kontuan hartuta ibilgailuak 3.000 kg-ko 
tara duela, eta gidariak 78 kg-ko masa.

 

156-157 Lauko taldetan, hartu partxis joko bat eta kalkulatu kolore bakoitzaren laukitxoen 
azalera, etxe diren laukitxo guztiena eta kolore zuriko laukitxoena.  

158 Zatitu ikasgela lau taldetan. Talde bakoitzak musika obra txiki bat asmatu beharko du 
eta masa, edukiera, luzera eta denbora unitateak izango dituen problema bat azaldu 
beharko du pieza horren bidez. 

   

159 Argitu misterioa. Sartzen al da litro bat olio litro bat ur sartzen den lekuan? Eta 
alderantziz? Gogoratu dentsitatearen kontzeptua zure erantzuna arrazoitzeko. 

160 Egin eskema bat eta adierazi bertan neurri unitate konplexuekin kalkulu eragiketak 
egiteko jarraitu beharreko urratsak.   

161 Lagun batzuekin geratu zara zinemara joateko. Emanaldia 18:00etan hasten da eta 
filmak 156 minutu irauten du. Zer ordutan atera beharko dute gurasoek etxetik zure 
bila etortzeko, kontuan hartuta autoan 20 minutu dituztela merkataritza guneraino eta 
zuk 7 minutu eta 15 segundo behar dituzula aretotik irten eta aparkalekura iristeko?  

 

162 Ikertu zer segurtasun neurri hartzen dituzten 1 Formulako lasterketetan pilotuen 
segurtasuna babesteko. Segurtasuneko zer beste neurri hartu behar duzu zuk 
lasterketako ikusle izateko? 

   

163 Jakin Interneteko aplikazio honen bidez zer masa izango zenukeen galaxiako beste 
txoko batzuetan: http://www.traducimos.cl/planet 
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin 
behar duten, bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

Oinarrizko lankidetza 
egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 148, 149 
eta 158

1-2-4 152, 153 
eta 161

Orri birakaria 159 eta 160

Orri birakaria, binaka 158

Hiru minutuko etena 150, 152, 
154 eta 156

Arkatzak erdira 150, 151, 
156, 157 
eta 163

Binaka 154, 155 
eta 162

Lankidetza egitura 
espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 154, 155 
eta 161

Zenbaki berdinak elkarrekin 152, 153 
eta 163

Bat guztiongatik 150, 151, 
156 eta 157

Lauko kontzeptu mapa 160

Zalantzen zakua 163

Hobe elkarrekin 148

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea zehazten eta adierazten dituen luzera unitateen arteko baliokidetasunak.

b.1 Ea zehazten eta adierazten dituen edukiera unitateen arteko baliokidetasunak.

c.1 Ea zehazten eta adierazten dituen masa unitateen arteko baliokidetasunak.

d.1 Ea zehazten eta adierazten dituen azalera unitateen arteko baliokidetasunak.

e.1 Ea egiten dituen batuketak, kenketak, biderketak eta zatiketak modu sinplean 
emandako neurri unitateekin.

e.2 Ea egiten dituen batuketak, kenketak, biderketak eta zatiketak modu konplexuan 
emandako neurri unitateekin.

f.1 Ea problemak ebazten dituen, neurri unitateak erabiliz.

g.1 Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, kantitate baten % 40 eta % 60 
kalkulatzeko.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak Ebaluazio irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit 
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266  Proposamen didaktikoa 

10. unitatea. Perimetroa eta azalera

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Poligonoen perimetroak kalkulatzea. a  Ea poligonoen perimetroak kalkulatzen dituen, behar 
diren neurriak jakinda.

Zirkunferentzien luzerak kalkulatzea. b  Ea zirkunferentzien luzerak kalkulatzen dituen, behar 
diren neurriak jakinda.

Paralelogramoen azalerak kalkulatzea. c  Ea karratuen, laukizuzenen, erronboideen eta 
erronboen azalerak kalkulatzen dituen, behar diren 
neurriak jakinda.

Triangeluen azalerak kalkulatzea. d  Ea triangeluen azalerak kalkulatzen dituen, 
behar diren neurriak jakinda.

Poligono erregularren azalerak kalkulatzea. e  Ea poligono erregularren azalerak kalkulatzen dituen, 
behar diren neurriak jakinda.

Poligono irregularren azalerak kalkulatzea. f  Ea poligono irregularren azalerak kalkulatzen dituen, 
behar diren neurriak jakinda.

Zirkuluen eta irudi zirkularren azalerak kalkulatzea. g  Ea zirkuluen eta irudi zirkularren azalerak kalkulatzen 
dituen, behar diren neurriak jakinda.

Irudi zirkularrak eta haien elementuak identifikatzea. h  Ea irudi zirkularrak marrazten eta identifikatzen dituen.

Problemak ebaztea emaitza iritzira kalkulatuta eta ondoren hura 
egiaztatuta.

i  Ea problemak ebazten dituen, emaitza iritzira 
kalkulatuta eta, ondoren, hura egiaztatuta.

Kantitate baten % 25 eta % 75 buruz kalkulatzea. j  Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, 
kantitate baten %  25 eta %  75 kalkulatzeko.

• Poligonoen perimetroa

• Zirkunferentzien luzera

• Paralelogramoen azalera

• Triangeluen azalera

• Poligono erregularren azalera

• Poligono irregularren azalera

• Zirkuluaren azalera

• Irudi zirkularrak

• Problema baten erantzuna iritzira kalkulatzea eta 
emaitza egiaztatzea

• Kantitate baten % 25 kalkulatzea

• Kantitate baten % 75 kalkulatzea
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

10. unitatea. Perimetroa eta azalera

OG AA Adierazlea Or. EI

Ea idazten dituen problema baten enuntziatua eta galderak, eta ea iritzira 
kalkulatzen duen problema horren emaitza.

174 i

  Ea erabiltzen dituen luzera eta azalera neurtzeko unitateak, jarraitu beharreko 
ibilbide bati buruzko argibideak emateko.

164-165

Ea poligono mota batzuen eta besteen perimetroak kalkulatzen dituen, nekazaritza 
inguruneko problemak ebazteko.

166 a

Ea zirkunferentzien luzerak kalkulatzen dituen, bere inguruko problemak ebazteko. 167 b

Ea paralelogramoen eta triangeluen azalerak kalkulatzeko formulak erabiltzen dituen, 
eguneroko bizitzako problemak ebazteko.

168-169 c  d

Ea dedukzioz arrazoitzeko estrategiak garatzen dituen, laukizuzenen azaleran 
oinarrituta erronboen, erronboideen eta triangeluen azalerak ondorioztatzeko.

168-169 c  d

Ea triangeluen azalerak erabiltzen duen, poligono erregularren edo irregularren 
forma duten inguruko gainazalen azalerak kalkulatzeko.

170-171 e  f

Ea zirkuluen eta irudi zirkularren azalerak erabiltzen dituen, eguneroko bizitzako 
problemak ebazteko.

172-173 g  h

Ea problemak ebazten dituen emaitza iritzira kalkulatzeko datuak borobilduta, eta 
ea ondoren emaitza egiaztatzen duen.

174 i

Ea ikasitakoa erabiltzen duen, eguneroko bizitzako askotariko problemak ebazteko. 176-177

Ea formula egokiak erabiltzen dituen irudi lauen azalerak kalkulatzeko eta, modu 
horretara, bandera bat egiteko zenbat kartoi mehe beharko duen jakiteko.

178 a  c

 Ea ebazten dituen neurriak tartean dituzten inguru fisikoko eta naturaleko problemak. 166 a

 Ea interpretatzen duen zirkunferentzia baten luzera nola kalkulatu adierazten duten 
marrazkietako informazioa.

167 b

 Ea Internet erabiltzen duen web orri jakin batean informazioa bilatzeko. 178

Ea aintzat hartzen dituen arduragabe jokatzearen ondorioak. 164-165

 Ea bereizten dituen zirkuluak eta irudi zirkularrak artelanetan, haien azalerak 
kalkulatzeko.

172-173 g  h

 Ea espazioa ikusmenaz aztertzeko estrategiak garatzen dituen, irudi konplexuak irudi 
soiletan deskonposatzeko.

170-171 e  f

Ea buruz ikasteko estrategiak garatzen dituen, unitate honetan irudi lauen 
perimetroak eta azalerak kalkulatzeko ikasi ditugun formulak gogoratzeko.

176-177 a  - g

 Ea modu autonomoan egiten dituen kantitateen ehunekoak kalkulatzeko estrategiak. 175 j

 Ea behar bezala adierazten dituen matematika erronkak gainditzean piztutako emozioak. 175
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268  Proposamen didaktikoa 

ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

164-165 Bilatu fiordoei buruzko informazioa, deskribatu eta adierazi mapamundi batean bi 
hemisferiotako zer kostaldetan dauden. 

Egin izokinen eta haien familien ezaugarri nagusien fitxa bat. Adierazi marrazki batean 
zer hegal mota dituzten eta zer funtzio duten.

Arrazoitu, gizakiaz gain, zer beste arrisku edota aurkari izan ditzakeen izokinak 
itsasotik ibairako bidaian. 

166-167 Izokinek arrautzak errungo dituzten aintzira zaintzeko, hesi bat eraiki behar dute, 
arrantzaleak sar ez daitezen. Kalkulatu zenbat hesola jarri beharko dituzten, kontuan 
hartuta 4 metrotik behin jarriko dutela bat eta lakuak 600 metroko diametroa duela. 

168-169 Eskolako zuzendariak erabaki du ikasgelako errezelen ordez estoreak jartzea, baina ez 
daki zer azalera hartzen duten leihoek. Lagunduko diozu leihoek hartzen duten 
azalera osoa neurtzen? 

 

Hartu jangelako ezpainzapi karratu bat eta kalkulatu zer azalera duen. Ondoren, 
tolestu bitan, triangelu bat eratuz, eta kalkulatu azalera. Errepikatu eragiketa bera 
beste bi aldiz. Alderatu egindako hiru hirukien azalera. Zer erlazio dago haien artean? 
Ondoren, utzi ezpainzapia hasieran zegoen bezala, eta neurtu azalera osoa triangelu 
txikienaren azalerako kalkulua oinarritzat hartuta. Bat dator hasieran, erreferentziazko 
forma karratua zenean, neurtutako azalerarekin?

 

170-171 Eraman hainbat eguzkitako ikasgelara eta kalkulatu bakoitzaren azalera. Denak 
neurtuta, ondorioztatu zeinek egiten duen itzal gehien.  

172-173 Kalkulatu eskolan kiroldegiko pistan marraztuta dauden zirkuluen azalera. Adierazi 
azalerak eskalan egindako pistaren plano batean.  

174 Zure gelako hormak urdinez margotzera zoazte eta sabaia zuriz. Gurasoek 16 m2 
margotzeko adina margo urdin erosi dute eta 12 m2 margotzeko adina margo zuri. 
Kalkulatu nahikoa edo sobera izango den, kontuan hartuta zure gela 3 m luze dela eta 
2,5 m altu eta zabal, eta atearen, leihoaren eta armairuaren azalera 3,5 m2 dela.

 

175 Asmatu 4×4 laukitxoko sudoku bat, azalerako 4 unitate desberdin banatzeko aukera 
emango duena.

176 Zein da handiagoa, zulorik gabeko txokolatezko berlina ala zuloduna? Erosi bakoitzetik 
bana, neurtu azalerak eta alderatu emaitzak.  

177 Gogoratu denbora neurtzeko unitateak eta horien eraldaketak eta kalkulatu zenbat 
segundo dituen urte bisurte batek.

178 Banatu ikasgela 4 eta 6 ikasle arteko taldetan, eta ikertu zein den Europako musika 
himnoa. Ondoren, Peter Rolanden hitzak oinarritzat hartuta, sortu doinu horretara 
egokitutako hitzak, gure kontinentearen ezaugarriei buruz. Antzeztu hitzak ikasgelan.

   

179 Eskatu zuzendariari eskolako plano bat eta kalkulatu hartzen duen espazio osoaren 
perimetroa eta azalera. 
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin 
behar duten, bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

Oinarrizko lankidetza 
egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 164 eta 174

1-2-4 170 eta 171

Orri birakaria 174

Hiru minutuko etena 165, 166, 
167, 168, 
169, 170, 
171, 172 
eta 173

Arkatzak erdira 168, 169, 
178 eta 179

Binaka 165, 166, 
167, 172, 
173, 176 
eta 177

Lankidetza egitura 
espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 166, 167 
eta 177

Zenbaki berdinak elkarrekin 170, 171, 
178 eta 179

Bat guztiongatik 168, 169, 
172 eta 173

Lauko kontzeptu mapa 176

Galderen kateak 179

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea poligonoen perimetroak kalkulatzen dituen, behar diren neurriak jakinda.

b.1 Ea zirkunferentzien luzerak kalkulatzen dituen, behar diren neurriak jakinda.

c.1 Ea karratuen eta laukizuzenen azalerak kalkulatzen dituen, behar diren neurriak jakinda.

c.2 Ea erronboideen eta erronboen azalerak kalkulatzen dituen, behar diren neurriak jakinda.

d.1 Ea triangeluen azalerak kalkulatzen dituen, behar diren neurriak jakinda.

e.1 Ea poligono erregularren azalerak kalkulatzen dituen, behar diren neurriak jakinda.

f.1 Ea poligono irregularren azalerak kalkulatzen dituen, behar diren neurriak jakinda.

g.1 Ea poligono irregularren azalerak kalkulatzen dituen, behar diren neurriak jakinda.

h.1 Ea irudi zirkularrak marrazten eta identifikatzen dituen.

i.1 Ea problemak ebazten dituen, emaitza iritzira kalkulatuta eta, gero, hura egiaztatuta.

j.1 Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, kantitate baten % 25 eta % 75 
kalkulatzeko.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak Ebaluazio irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit
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288  Proposamen didaktikoa 

11. unitatea.  Gorputz geometrikoak eta bolumena

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Poliedroak identifikatzea eta haien elementuak deskribatzea. a  Ea poliedroak eta haien elementuak identifikatzen dituen.

Poliedro erregularrak identifikatzea. b  Ea poliedro erregularrak identifikatzen dituen.

Prismak eta piramideak deskribatzea eta sailkatzea. c  Ea prismak eta piramideak deskribatu eta sailkatzen dituen.

Gorputz biribilak identifikatzea eta haien elementuak 
deskribatzea.

d  Ea zilindroa, konoa eta esfera eta haien elementuak 
identifikatzen dituen.

Bolumena kontzeptua ikastea eta bolumenaren eta 
edukieraren arteko aldea bereiztea.

e  Ea barneratu duen zer den bolumena eta edukieratik 
bereizten duen.

Bolumenaren neurri unitateak erabiltzea. f  Ea erabiltzen dituen bolumen unitateak.

Objektuen neurriak interpretatzea, problemak ebazteko. g  Ea problemak ebazten dituen, objektuen neurriak 
interpretatuta.

Kantitate bati haren % 10 gehitzea eta kentzea. h  Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, 
kantitate bati haren %  10 gehitzeko edo kentzeko.

• Poliedroak

• Poliedro erregularrak

• Prismen eta piramideen sailkapena

• Zilindroa, konoa eta esfera

• Bolumena eta haren neurri unitateak

• Objektu baten neurriak interpretatzea, 
problemak ebazteko

• Kantitate bati haren % 10 gehitzea

• Kantitate bati haren % 10 kentzea
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. EI

Ea gorputz geometrikoei buruz ikasitakoak erabiltzen dituen, bere inguruko 
objektuak zehaztasun handiagoz deskribatzeko.

180-181

 Ea modu zehatz eta egokian erabiltzen dituen poliedro mota desberdinen izenak. 182-183 a  b

Ea poligonoen azalerak kalkulatzeko formulak erabiltzen dituen, bere inguruan 
dauden objektu poliedrikoen azalerak neurtzeko.

182-183 a  b

 Ea lotzen dituen prisma eta piramide motak dagokien garapen lauarekin. 184-185 c

Ea bereizten dituen gorputz biribilak, eguneroko bizitzan. 186-187 d

Ea bolumen unitateak eta haien arteko baliokidetasunak erabiltzen dituen, inguru 
fisikoko problemak ebazteko.

188-189 e  f

 Ea inguruko objektuen neurriak interpretatzen dituen, eguneroko bizitzako 
problemak ebazteko.

190 g

Ea orain arte ikasitakoa erabiltzen duen, eguneroko bizitzako problemak ebazteko. 192-193

Ea egiten dituen espazioaren ikuskera laguntzen duten eraikuntzak. 194

 Ea ebazten dituen bolumen eta edukiera neurriak tartean dituzten problemak. 188-189 e  f

 Ea interpretatzen dituen eguneroko bizitzako objektuen marrazkiak, neurriak 
eskuratu eta haiei buruzko problemak ebazteko.

190 g

Ea identifikatzen dituen unitatean landutako gorputz geometrikoak, museoetan ikus 
daitezkeen artelanetan.

194 a  b

Ea jakin-mina adierazten duen ezaguera berriak eskuratzeko. 180-181

 Ea antolaketa estrategiak garatzen dituen, prismak eta piramideak sailkatzeko. 184-185 c

 Ea espazioa ikusmenaz aztertzeko estrategiak garatzen dituen, zilindroa eta konoa 
zein bere garapen lauarekin lotzeko.

186-187 d

 Ea antolaketa eta sintesi estrategiak garatzen dituen, gorputz geometrikoen 
sailkapenari buruzko eskemak egiteko.

192-193

Ea modu autonomoan egiten dituen kantitate bat ehuneko hamar handitzeko edo 
txikitzeko buruzko kalkulurako estrategiak.

191 h

Ea adierazten dituen matematika erronkak gainditzean edo ez gainditzean 
sentitutako emozioak.

191
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

180-181 Bilatu lorategiei buruzko informazioa www.wikipedia.org web orrian, eta jakin nola 
sailkatzen diren estiloaren arabera. Ondoren, taldetan banatuta, egin horma irudi bat 
eta azaldu estilo horien ezaugarriak. 

 

Bildu kartoizko kaxak, hainbat neurri eta formatakoak, eta saiatu Harrondoko 
dukesaren jauregiaren maketa berritzen.   

182-183 Egin datuak erregistratzeko taula bat eta adierazi bertan tetraedroek, kuboek, 
oktaedroek, dodekaedroek eta ikosaedroek zenbat oinarri, alboko aurpegi, ertz eta 
erpin dituzten. 

184-185 Bilatu prisma triangeluarraren, lau angeluko prismaren eta prisma pentagonalaren 
forma duten eraikinen argazkiak. Egin horma irudi bat eta idatzi bertan eraikinen 
izenak, non dauden eta zertarako diren. 

 

186-187 Lauko taldetan, egin izaki bizidunen gorputzen bozetoak, soilik konoak, zilindroak eta 
esferak erabilita. Zenbat eta xehetasun gehiago izan, hainbat eta hobe. Aukeratu izaki 
bizidunaren antz gehien duena eta egin haren maketa, puxikak, freskagarrien latak eta 
paperezko kukurutxoak erabiliz.

 

188-189 Hartu bi freskagarri lata huts, biak marka, neurri eta forma berekoak, eta bete bat urez 
eta bestea oliba olioz. Kantitate bera izango dute barnean? Galdera horri erantzun 
ondoren, neurtu lata bakoitzean dagoen likido kantitatea, neurtzeko edalontzi 
batekin, eta arrazoitu behatutakoa.

 

190 Bilatu Interneten zilindroaren bolumena jakiteko matematika formula eta kalkulatu 
eskolako jangelan erabiltzen duzuen edalontziaren bolumena, soilik erregela erabiliz.  

191 Aukeratu barnean sei lata zilindriko dituen kontserba kaxa bat. Kalkulatu latak dauden 
kartoizko kaxa horretan zenbat leku geratzen den hutsik. Erabili horretarako 
zilindroaren bolumena kalkulatzeko formula.

 

192 Landu eskema bat eta adierazi bertan gorputz geometrikoen sailkapena eta 
ezaugarriak.   

193 Egin puri-purian dauden abestien zerrenda bat, jakin zenbat irauten duten, eta 
aukeratu datuen CD batean graba daitezkeen ahalik eta abesti gehien, kantuak musika 
artxibo gisa gordeta.

 

194 Ikertu zer mugimendu piktorikok erabiltzen zituen irudi lauak eta gorpuz geometrikoak 
margolanak adierazteko. Aukeratu egile bat, egin fitxa bat haren bizitza eta obrari 
buruz eta adierazi, maketa baten bidez, haren lanetako bat. 

   

195 4 eta 6 ikasle arteko taldetan banatuta, egin musika tresnak hainbat 
formatako ontziak erabiliz. Ondoren, saiatu tresna horiekin abesti bat sortzen 
edo konposatzen.
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin 
behar duten, bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

Oinarrizko lankidetza 
egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 180, 181, 
184, 186 
eta 190

1-2-4 182, 183, 
194 eta 195

Orri birakaria 184, 185, 
188, 189 
eta 191

Orri birakaria, binaka 190

Hiru minutuko etena 182 eta 188

Arkatzak erdira 186 eta 187

Binaka 192 eta 193

Lankidetza egitura 
espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 186, 187 
eta 195

Zenbaki berdinak elkarrekin 184, 185 
eta 193

Bat guztiongatik 182, 183, 
188 eta 189

Lauko kontzeptu mapa 192

Galderen kateak 195

Hobe elkarrekin 180 eta 181

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea poliedroak eta haien elementuak identifikatzen dituen.

b.1 Ea poliedro erregularrak identifikatzen dituen.

c.1 Ea prismak deskribatzen eta sailkatzen dituen.

c.2 Ea piramideak deskribatzen eta sailkatzen dituen.

d.1 Ea zilindroa, konoa, esfera eta haien elementuak identifikatzen dituen.

e.1 Ea badakien zer den bolumena.

f.1 Ea bereizten dituen bolumena eta edukiera kontzeptuak.

g.1 Ea erabiltzen dituen bolumen unitateak.

g.2 Ea problemak ebazten dituen, objektuen neurriak interpretatuta.

h.1 Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, kantitate bati haren 
% 10 gehitzeko edo kentzeko.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak Ebaluazio irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit
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12. unitatea. Estatistika eta probabilitatea

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Maiztasun absolutua eta maiztasun erlatiboa kontzeptuak ulertzea. a  Ea maiztasun absolutuen eta erlatiboen taulak 
egiten dituen.

Datu multzo baten batez besteko aritmetikoa eta moda kalkulatzea. b  Ea kalkulatzen dituen datu multzo baten batez 
besteko aritmetikoa eta moda.

Ordenatutako datuen multzo bateko mediana eta heina 
identifikatzea.

c  Ea bereizten dituen ordenatutako datuen multzo 
baten mediana eta heina.

Zorizko esperientziei eta etor daitezkeen gertakariei antzematea. d  Ea bereizten duen esperientzia bat zorizkoa den, 
eta badakien zer gertakari mota izan daitezkeen.

Gertakariak ziurrak, probableak edo ezinezkoak diren identifikatzea. e  Ea gertakariak ziurretan, ezinezkotan eta 
probabletan sailkatzen dituen.

Zorizko esperientzietan gertakari bat gertatzeko zer probabilitate 
dagoen kalkulatzea.

f  Ea kalkulatzen duen ausazko gertakari baten 
probabilitatea.

Problemak ebaztea estrategia egokiena hautatuz eta zer prozesuri 
jarraitu zaion azalduz.

g  Ea problemak ebazteko estrategia egokiena 
aukeratzen duen, eta ea azaltzen duen zer prozesuri 
jarraitu dion hura ebazteko.

Buruz kalkulatzeko estrategiak erabiltzea kantitate bati haren % 25 
gehitzeko edo kentzeko.

h  Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, 
kantitate bati haren % 25 gehitzeko edo kentzeko.

• Maiztasun absolutua eta erlatiboa

• Bataz besteko aritmetikoa eta moda

• Mediana eta heina

• Sektore diagrama

• Zoria eta probabilitatea

• Gertakari ziurrak, probableak eta ezinezkoak 

• Gertakari baten probabilitatea

• Problemak ebazteko estrategia egokiena aukeratzea 
eta zer prozesuri jarraitu zaion azaltzea

• Kantitate bati % 25 gehitzea

• Kantitate bati % 25 kentzea
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. EI

Ea ahoz eta idatziz adierazten duen jakin-mina, pazientzia, ahalegina, norberaren 
buruarekiko eskakizuna eta bestelako zenbait balioren esanahia.

196-197

Ea zehaztasunez erabiltzen dituen gertakari, gertakari ziur, gertakari probable eta 
ezinezko gertakari adierazpenak, eguneroko bizitzako mezuetan.

202-203 e

Ea taulak, barra grafikoak eta piktogramak erabiltzen dituen ikerketa baten 
emaitzak antolatzeko.

196-197

Ea kalkulatzen dituen eguneroko bizitzako datu numeriko multzoen maiztasun 
absolutua, maiztasun erlatiboa, moda eta batez besteko aritmetikoa.

198-199 a  b

Ea kalkulatzen dituen bere inguruko datu numerikoen mediana eta heina. 200 c

 
Ea datuak eskuratzen dituen sektore diagrametatik, problemak ebazteko. 201

Ea zorizko esperientzia errealak egiten dituen, eta ea identifikatzen dituen haietan 
jazo daitezkeen gertakariak.

202-203 d  e

Ea kalkulatzen dituen eguneroko bizitzako zorizko gertakarien probabilitateak. 204-205 d

Ea eguneroko bizitzako problemak ebazten dituen, estrategia egokiena hautatuz eta 
prozesu bati jarraituz.

206 g

Ea baliatzen dituen orain arte eskuratutako ezaguerak, problemak ebazteko. 208-209

 
Ea interpretatzen duen sektore diagrama bat eta horretan oinarrituta kalkulatzen 
dituen moda, batez besteko aritmetikoa, heina eta mediana, eguneroko gertaerei 
buruzko ondorioak ateratzeko.

210 b  c

 
Ea kalkulatzen dituen neurrien maiztasunak, moda eta batez besteko aritmetikoa, 
problemak ebazteko.

198-199 a  b

 
Ea interpretatzen dituen barra grafikoak, mediana eta heina kalkulatzeko. 200 c

Ea sektore diagrama batean adierazten duen inguru hurbileko informazioa. 201

 
Ea interpretatzen dituen dadoen, kutxen, erruleten eta zorizko beste esperientzia 
batzuen marrazkiak, zenbait gertakariren probabilitateak kalkulatzeko.

204-205 f

Ea egiten duen problemak ebazteko eman beharreko urratsen plangintza. 206 g

 
Ea garatzen dituen buruz ikasteko eta sintesiak egiteko estrategiak, horien bidez 
unitatean ikasitako eduki nagusien laburpenak osatzeko.

208-209

Ea modu autonomoan lantzen dituen kantitate bat, buruz, ehuneko hogeita bost 
handitzeko edo txikitzeko estrategiak.

207 h

 
Ea ohitura onak dituen norberaren garbitasuna eta osasuna zaintzeko. 210

Ea adierazten dituen matematika erronkak gainditzean edo ez gainditzean 
sentitutako emozioak.

207

310_331_U12_102892LP.indd   311 28/06/13   08:44



12. unitatea. Estatistika eta probabilitatea

312  Proposamen didaktikoa 

ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

196-197 Bilatu probabilitate bitxiei buruzko informazioa Interneten eta idatzi zure 
koadernoan.  

Bilatu Interneten zer baldintza behar diren planeta batean bizitza egoteko eta asmatu 
zure planeta propioa. Zer izaki biziko lirateke bertan eta zein lirateke haien 
ezaugarriak? Egin marrazki bat zure planeta nolakoa den erakusteko. 

 

198-199 Egin datuak erregistratzeko taula bat hirugarren ebaluazioko ikasgaien kontroletan 
ateratako notekin, eta kalkulatu ikasgai bakoitzaren batez besteko aritmetikoa eta 
moda eta ikasgai guztien globalarena. Adierazi emaitzak barra diagrama batean.  

200-201 Bildu aste honetan zure herrian izan diren prezipitazioen eta tenperaturen datuak, 
eta kalkulatu jasotako datuen mediana eta heina. 

Egin datuak erregistratzeko taula bat eskolara hamaiketakoa egiteko ekarri dituzuen 
jaki eta elikagaiekin. Sortu sektore diagrama bat jasotako informazioarekin, eta 
adierazi bertan datuak azaltzeko legenda.

 

202-203 Idatzi kolore desberdineko 6 aurpegi dituzten bi dado botatzean sor daitezkeen 
gertakari guztiak. Kalkulatu 7 zenbakia ateratzeko aukerak.   

204-205 Alfabetoko letra guztien fitxak sartu dituzu poltsa batean. Kalkulatu zer probabilitate 
dagoen begiratu gabe fitxa bat atera eta bokala edo kontsonantea izateko.  

206 Azaldu zer estrategiari eta urratsi jarraitu behar zaion test erako kontrol bat 
gainditzeko, kontuan hartuta azterketak 25 galdera dituela eta galdera bakoitzean lau 
erantzun daudela aukeran.

 

207 Aitari erruleta joko bat oparitu diote bere santuaren egunean eta ez daki nola jolasten 
den. Ikasi jokoaren arauak eta azaldu, adibideen bitartez, zer gertakari mota sor 
daitezkeen.   

 

208 Talde handian, prestatu galderen zerrenda bat Nor da nor? jolaserako, eskolako 
irakasleen artean zein den zein asmatzeko, eta kalkulatu galdera bakoitzaren 
probabilitatea. 

 

209 Kalkulatu ikasgelako zure mahaiaren tiraderak eta dituzun testu liburu bakoitzak zer 
bolumen duen. Sartzen al dira denak barnean edo bakarren bat kanpoan utzi behar 
da? Geratzen da lekurik estutxea gordetzeko? Frogatu eta arrazoitu erantzuna.

210 Lau eta sei ikasle arteko taldetan, bilatu ahoa osasuntsu edukitzeko garbitasun 
neurriei buruzko informazioa eta prestatu musika pieza labur bat. Erakutsi azken 
emaitza ikasgelan. 

  

 
211 Bilatu Interneten zoologiko baten web orria eta zehaztu zerrenda batean bisitatu 

nahiko zenituzketen 10 instalazioak eta animalia espezieak. Kalkulatu instalazio 
bakoitzak batez beste zenbat bisita izango dituen eta zein animalia den gelako moda.    
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin 
behar duten, bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

Oinarrizko lankidetza 
egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 196 eta 202

1-2-4 202, 203 
eta 209

Orri birakaria 198, 199 
eta 208

Orri birakaria, binaka 206

Hiru minutuko etena 197, 198, 
200, 201, 
204 eta 206

Arkatzak erdira 200, 201 
eta 211

Binaka 204, 205, 
207 eta 210

Lankidetza egitura 
espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 202, 203 
eta 209

Zenbaki berdinak elkarrekin 198, 199, 
204 eta 205

Bat guztiongatik 200, 201 
eta 211

Lauko kontzeptu mapa 208

Zalantzen zakua 211

Hobe elkarrekin 196

Lankidetza teknikak Orrialdeak

TGT 213

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea maiztasun absolutuen taulak egiten dituen.

a.2 Ea maiztasun erlatiboen taulak egiten dituen.

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

b.2 Ea kalkulatzen duen datu multzo baten moda.

c.1 Ea bereizten dituen ordenatutako datuen multzo baten mediana eta heina.

d.1 Ea bereizten duen esperientzia bat zorizkoa den ala ez, eta badakien zer gertakari 
mota izan daitezkeen.

e.1 Ea gertakariak ziurretan, ezinezkotan eta probabletan sailkatzen dituen.

f.1 Ea kalkulatzen duen ausazko gertakari baten probabilitatea.

g.1 Ea problema bat ebazteko estrategia egokiena aukeratzen duen.

g.2 Ea azaltzen duen zer prozesuri jarraitu dion problema bat ebazteko.

h.1 Ea erabiltzen dituen buruz kalkulatzeko estrategiak, kantitate bati haren 
% 25 gehitzeko edo kentzeko.

GUZTIRA

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak Ebaluazio irizpideen parekoak dira, banakatuta.

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