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Helburuak

0, 1, 2, 3, 4 eta 5 zenbakiak ezagutzea, bai eta horien grafia ere.

0tik 5era bitarteko zenbakiak dagokien objektu kopuruarekin lotzea.

Neurrien oinarrizko kontzeptuak ulertzea: handia, ertaina eta txikia.

Objektuen tamaina deskribatzea, handia, ertaina eta txikia terminoak 
erabilita.

Triangelua, zirkulua, karratua eta laukizuzena irudi geometriko gisa 
identifikatzea eta desberdintzea.

HELBURUAK

• 0tik 5era bitarteko zenbakiak.

• Handia, ertaina eta txikia.

• Triangelua, karratua, laukizuzena eta zirkulua.

EDUKIAK

0 unitatea. Gehiago gara!

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or.

Matematikarako gaitasuna Ea identifikatzen dituen 0tik 5era bitarteko zenbakiak eta ea lotzen 
dituen inguruko multzoak dagozkien elementu kopuruekin.

4.-5.

Ea konparatzen duen gelako objektuen tamaina gelakideekin batera, 
handia, ertaina eta txikia adierazpenak erabilita.

6.-7.

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea erabiltzen dituen triangeluak, zirkuluak, karratuak eta laukizuzenak 
konposizio artistiko bat sortzeko.

6.-7.

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ea ezagutzen eta balioesten dituen beste kultura batzuetako ohiturak. 4.-5.



4  Proposamen didaktikoa

Helburuak Ebaluazio irizpideak

0tik 5era bitarteko zenbakiak identifikatzea eta adieraztea. a  Ea irakurtzen eta idazten dituen 0tik 5era 
bitarteko zenbakiak.0tik 5era bitarteko zenbakiak zifraz eta letraz idaztea.

Multzo bateko elementuak zenbatzea. b  Ea zenbatzen dituen 5 elementura bitarteko 
multzoak.

Batuketaren kontzeptua batzeko edo gehitzeko egoerekin lotzea. c  Ea erabiltzen duen batuketa egoera errealetan.

d  Ea zuzen egiten dituen 5era bitarteko zifra 
bakarreko zenbakien batuketak.

Gehi eta berdin ikurrak ezagutzea eta erabiltzea.

Batuketa errazak egitea horizontalean.

Baten bat eta bat ere ez kontzeptuak behar bezala aplikatzea.
e  Ea sailkatzen dituen elementuen kopuruak 

baten bat edo bat ere ez dagoen arabera.

Goian eta behean, barruan eta kanpoan, eta aurrean eta atzean 
kontzeptuak behar bezala aplikatzea.

f  Ea badakien objektu batek edo pertsona batek 
erreferente batekiko duen kokapena zein den.

Marrazki bati erreparatuta problemak ebaztea.
g  Ea ebazten dituen problemak marrazki bati 

erreparatuta.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• 0tik 5era bitarteko zenbakiak.

• Batuketa horizontala.

• + eta = ikurrak.

• Baten bat eta bat ere ez.

• Goian eta behean.

• Barruan eta kanpoan.

• Aurrean eta atzean.

EDUKIAK

1. unitatea. Kirol gehiago!
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iRAILA URRIA AZAROA ABENDUA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINAURTARRILA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea behar bezala identifikatzen dituen inguru hurbilean dauden 0tik 5era 
bitarteko zenbakiak.

10.-11. a

Ea erakusten duen gelan planteatutako problemen enuntziatua ulertzen 
duela eta ea ebazten duen problema.

18.-19. g

Matematikarako gaitasuna Ea badakien zein den eskolan pertsona batek erreferente batekiko duen 
kokapena.

8.-9. f

Ea lotzen dituen 0tik 5era bitarteko zenbakiak dagozkien eskolako 
elementuen edo jokoen multzoekin.

10.-11. b

Ea hautematen dituen batuketak batzeko edo gehitzeko inguru hurbileko 
egoeretan.

12.-13. c , d

Ea ebazten dituen egoera problematikoak argazkiei begiratuta. 18.-19. g

Ea bereizten dituen irudiak formaren eta beste irudi batekiko duten 
kokapenaren arabera logikako jolasetan.

20.-21.  f

Ea erabiltzen dituen barruan, kanpoan, aurrean eta atzean kontzeptuak 
inguru hurbileko objektuen kokapena adierazteko.

22.-23. f

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea aplikatzen dituen baten bat eta bat ere ez kontzeptuak inguruko 
objektuen multzoak adierazteko.

14. e

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea interpretatzen duen mapetan eta marrazkietan irudikatutako 
informazioa aurrean eta atzean kontzeptuak erabilita.

17. f , g

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea aplikatzen dituen gure gizartearen bizikidetza arauak barruan eta 
kanpoan kontzeptuak erabilita.

16. f

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea zehatz deskribatzen dituen artelanak goian eta behean kontzeptuak 
erabilita.

15. f

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea erabiltzen dituen arreta jartzeko eta antolatzeko estrategiak jostailuak 
formaren, tamainaren eta kokapenaren arabera sailkatzeko.

20.-21. f

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea ongi erabiltzen dituen batuketak inguru hurbilean. 12.-13. c , d

Ea txukun eta antolatuta dituen bere gauzak, bai eskolan, bai eta etxean 
ere.

22.-23.

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ea badakien lagunen sentipenak zein diren haien itxurari erreparatuta. 8.-9.



6  Proposamen didaktikoa

Helburuak Ebaluazio irizpideak

6tik 9ra bitarteko zenbakiak identifikatzea eta adieraztea. a  Ea irakurtzen eta idazten dituen 6tik 10era 
bitarteko zenbakiak.10 zenbakia identifikatzea eta adieraztea.

9 elementura bitarteko multzoak zenbatzea. b  Ea zenbatzen dituen 10 elementura bitarteko 
multzoak.10 elementura bitarteko multzoak zenbatzea.

Hamarreko kontzeptua identifikatzea eta ulertzea.
c  Ea behar bezala erabiltzen duen hamarreko 

kontzeptua.

Kenketaren kontzeptua kentzearekin edo banatzearekin lotzea. d  Ea erabiltzen duen kenketa egoera errealetan.

Ken eta berdin ikurrak ezagutzea eta erabiltzea. e  Ea zuzen egiten dituen 9ra bitarteko zifra 
bakarreko zenbakien kenketak.Kenketa errazak egitea horizontalean.

Zabala eta estua kontzeptuak egoki erabiltzea. f  Ea sailkatzen dituen elementuak zabalak edo 
estuak diren kontuan hartuta.

Hurbil eta urrun kontzeptuak egoki erabiltzea.
g  Ea bereizten duen objektu bat edo pertsona 

bat erreferentetzat hartzen den elementu 
batetik hurbil edo urrun dagoen.

Problemak ebaztea eskema bat erabilita. h  Ea ebazten dituen problemak eskema bat 
erabilita.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• 6tik 9ra bitarteko zenbakiak.

• 10 zenbakia.

• Hamarrekoa.

• Kenketa horizontala.

• Zabala eta estua.

• Hurbil eta urrun.

EDUKIAK

2. unitatea. Zentzumenak erabiltzen ditugu



 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or.. EI
Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea zuzen irakurtzen eta idazten dituen 0tik 9ra bitarteko zenbakiak 
eguneroko bizitzako egoeretan.

26.-27. a

Ea zuzen irakurtzen eta idazten duen 10 zenbakia eguneroko bizitzako 
egoeretan.

28.-29. a

Ea azaltzen dituen eskolari buruzko problemen enuntziatuetan 
planteatutako egoerak.

36.-37.  h

Matematikarako gaitasuna Ea badakien zein den inguruan dituen pertsonen eta objektuen kokapena. 24.-25. g

Ea lotzen dituen 6tik 10era bitarteko zenbakiak dagozkien elementu multzoekin. 26.-29. b

Ea erabiltzen dituen 10 zenbakia eta hamarrekoa eguneroko bizitzako 
egoeretan.

30.-31. c

Ea lotzen dituen kenketarekin kentzeko edo banatzeko inguru hurbileko 
egoerak.

32.-33. d

Ea erabiltzen dituen eskemak eskolan planteatutako problemak ulertzeko 
eta ebazteko.

36.-37. h

Ea aplikatzen dituen aurretiaz ikasitako ezagutzak askotariko ariketetan: 
esaterako, zenbakiak erregeleten bidez irudikatzea, zifra bakarreko 
zenbakien batuketak eta kenketak, eta baten bat eta bat ere ez eta 
aurrean eta atzean kontzeptuak.

38.-39. a , d , 
e

Ea erakusten duen hiztegia barneratu duela, besteak beste zenbakiei eta 
objektuen kokapenari buruzkoa, ea erakusten duen zabala eta estua 
kontzeptuak barneratu dituela eta ea erakusten dituen unitatean 
erdietsitako gaitasunak ere, kenketa horizontala kasu.

40.-41. a , e , 

f

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea sailkatzen dituen inguruko objektuak zabalak edo estuak diren arabera. 34. f

Ea deskribatzen duen ohiko objektu baten kokapena, hurbil eta urrun 
kontzeptuak erabilita.

35. g

Ea hautematen duen inguratzen gaituen espazioa, ea interpretatzen duen 
jasotzen dugun informazioa eta ea ebazten dituen objektuei eta tamainei 
buruzko problemak.

40.-41. h

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea bi modutan adierazten duen hamarrekoa, abakoen eta erregeleten 
bitartez.

30.-31. c

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea prestatzen dituen estrategiak hainbat arlotan trebatzeko, besteak beste 
zenbakien irudikapenean, zifra bakarreko zenbakien batuketan eta 
kenketan eta objektuek erreferente batekiko duten kokapenean.

38.-39. d , e , 
g

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea badaukan konfiantza bere gaitasunetan eta ea bere gaitasunak 
baliatzen dituen kenketa erabiltzeko egoerei aurre egiteko.

32.-33.

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ea azaltzen duen nola sentituko litzatekeen zentzumenen bat izango ez 
balu.

24.-25.
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IRAILA URRIA APIRILA MAIATZA EKAINAAZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA



8  Proposamen didaktikoa 

Helburuak Ebaluazio irizpideak

11tik 15era bitarteko zenbakiak identifikatzea eta adieraztea.

a  Ea irakurtzen eta idazten dituen 11tik 19ra 
bitarteko zenbakiak.

15 elementura bitarteko multzoak zenbatzea.

16tik 19ra bitarteko zenbakiak identifikatzea eta adieraztea.

19 elementura bitarteko multzoak zenbatzea.

Aurreko eta hurrengo kontzeptuak behar bezala aplikatzea. b  Ea identifikatzen eta idazten duen emandako 
zenbaki baten aurrekoa eta hurrengoa.

Batuketak eta kenketak egitea horizontalean eta bertikalean.
c  Ea egiten dituen zifra bateko zenbakien 

batuketak horizontalean eta bertikalean.

Luzea eta laburra kontzeptuak konparatzea eta erabiltzea. d  Ea sailkatzen dituen objektuak luzeak ala 
laburrak diren kontuan hartuta.

Altua eta baxua kontzeptuak konparatzea eta erabiltzea.
e  Ea sailkatzen dituen elementuak eta pertsonak 

altuak ala baxuak diren kontuan hartuta.

Ezkerra eta eskuina kontzeptuak egoki erabiltzea. f  Ea badakien objektu batek edo pertsona batek 
erreferente batekiko duen kokapena zein den.

Problema baten galdera bereiztea eta ebaztea.
g  Ea bereizten duen problema baten galdera, eta 

ea ebazten duen.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• 11tik 19ra bitarteko zenbakiak.

• Aurrekoa eta hurrengoa.

• Batuketa bertikala.

• Luzea eta laburra.

• Altua eta baxua.

• Ezkerra eta eskuina.

EDUKIAK

3. unitatea. Janaria barra-barra



IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea zuzen irakurtzen eta idazten dituen 11tik 15era bitarteko zenbakiak 
eskolako agendan.

44.-45. a

Ea zuzen irakurtzen eta idazten dituen 1etik 9ra bitarteko zenbakiak 
garraiobideetan.

46.-47. a

Ea ulertuz irakurtzen duen problemen enuntziatua eta ea badakien zein 
den berori ebazteko egiten den galdera.

52.-53. g

Ea ulertuz irakurtzen duen inguru hurbileko (esaterako, etxeko) problemen 
enuntziatua eta ea badakien zein den galdera.

56.-57. g

Matematikarako gaitasuna Ea identifikatzen dituen komiki bateko eszenak eta ea ordenatzen dituen 
denbora sekuentziaren arabera.  

42.-43.

Ea hautematen duen nola sortzen diren eta idazten diren 11tik 15era 
bitarteko zenbakiak musikako CDetan.

44.-45. a

Ea lotzen dituen 1etik 19ra bitarteko zenbakiak dagokien kopuruarekin bere 
objektuen artean.

46.-47. a

Ea erabiltzen dituen aurreko eta hurrengo kontzeptuak jolas egoeretan. 48. b

Ea erabiltzen dituen ikasitako zenbakien batuketak eta kenketak 
problemak ebazteko.

52.-53. c

Ea erabiltzen dituen aurretiaz ikasitako ezagutzak askotariko ariketetan. 54.-55.
a , c , 

f

Ea erakusten duen hiztegia barneratu duela, besteak beste objektuen 
zenbaketari eta tamainari buruzkoa, ea erakusten duen ezkerra eta eskuina 
kontzeptuak barneratu dituela eta ea erakusten dituen unitatean erdietsitako 
gaitasunak ere, inguru hurbileko egoeretan batuketa bertikala egitea kasu.

56.-57. a  – f

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea erabiltzen dituen luzea, laburra, altua eta baxua kontzeptuak eskolako 
objektuak deskribatzeko.

50. d , e

Ea erabiltzen dituen ezkerra eta eskuina kontzeptuak objektu batek gelako 
erreferente batekiko duen kokapena zehatz deskribatzeko.

51. f

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea bi modutan adierazten duen bi zenbakiren arteko batuketa jolas 
egoeretan: bertikalean eta horizontaelan.

49. c

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea barneratzen dituen bizikidetza arauak eskolako jantokian. 42.-43.

Ikasten ikasteko gaitasuna

Ea prestatzen dituen estrategiak hainbat arlotan trebatzeko, besteak beste 
zenbakien adierazpenean, zifra bakarreko zenbakien eragiketetan eta 
objektuek elikadura osasungarriari buruzko erreferente batekiko duten 
tamainan.

54.-55. a  – f

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea badakien zein diren jaki osasungarriak eskolako menuan, elikadura 
ohitura egokiak barneratzeko.

42.-43.

Proposamen didaktikoa  9



10  Proposamen didaktikoa

Helburuak Ebaluazio irizpideak

20tik 24ra bitarteko zenbakiak identifikatzea eta adieraztea. a  Ea irakurtzen eta idazten dituen 20tik 29ra 
bitarteko zenbakiak.25etik 29ra bitarteko zenbakiak identifikatzea eta adieraztea.

Kenketak egitea horizontalean eta bertikalean. b  Ea egiten dituen zifra bateko zenbakien 
kenketak horizontalean eta bertikalean.

Zenbakiak behar bezala konparatzea, handiagoa, txikiagoa eta 
berdina kontzeptuak erabilita. c  Ea egiten dituen zenbakien arteko konparaketa 

errazak <, = eta > ikurrak erabiliz.
>, = eta < ikurrak ezagutzea eta erabiltzea.

Aurretik eta ondoren kontzeptuak egoki erabiltzea. d  Ea bereizten eta erabiltzen dituen aurretik eta 
ondoren kontzeptuak.

Goiza, arratsaldea eta gaua ezagutzea eta bereiztea.
e  Ea egoki erabiltzen dituen goiza, arratsaldea 

eta gaua kontzeptuak.

Lerro zuzenak eta lerro kurbatuak bereiztea. f  Ea ezagutzen eta bereizten dituen lerro 
zuzenak eta lerro kurbatuak.

Kurbak irekiak ala itxiak diren arabera sailkatzea.
g  Ea ezagutzen eta bereizten dituen kurba 

irekiak eta kurba itxiak.

Problemak ebaztea behar ez diren datuak baztertuta.
h  Ea baztertzen dituen problema bat ebazteko 

beharrezkoak ez diren datuak, eta ea ebazten 
duen problema.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• 20tik 29ra bitarteko zenbakiak.

• Kenketa bertikala.

• Handiagoa, berdina eta txikiagoa.

• >, < eta = ikurrak.

• Aurretik eta ondoren.

• Goiza, arratsaldea eta gaua.

• Lerro zuzenak eta lerro kurbatuak.

• Kurba irekiak eta kurba itxiak.

EDUKIAK

4. unitatea. 25ean, jai!



IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea zuzen irakurtzen eta idazten dituen 20tik 24ra bitarteko zenbakiak 
gorputzeko neurriei dagokienez

60.-61. a

Ea zuzen irakurtzen eta idazten dituen 25etik 29ra bitarteko zenbakiak jantziei 
dagokienez.

62.-63. a

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

65. c

Ea behar bezala erabiltzen duen lerro motekin loturiko matematikako 
hiztegia eguneroko bizitzako objektuak deskribatzeko.

68. f , g

Ea baztertzen dituen testuinguruan jarritako problema batean 
beharrezkoak ez diren datuak.

70.-71. h

Matematikarako gaitasuna Gabonetako testuinguruan, ea erabiltzen duen bi zenbakiren arteko 
batuketa horizontala eguneroko bizitzako problemak ebazteko.

58.-59. b

Ea lotzen dituen 20tik 24ra bitarteko zenbakiak dagozkien elementu 
multzoekin musikaren testuinguruan.

60.-61. a

Ea hautematen duen nola sortzen diren eta idazten diren 25etik 29ra bitarteko 
zenbakiak mahai jokoetan.

62.-63. a

Ea behar bezala erabiltzen dituen aurretik eta ondoren terminoak denbora 
sekuentziak ordenatzeko eguneroko bizitzako jardueretan.

66. d

Gabonen testuinguruan, ea aukeratzen dituen hainbat daturen artean 
problema ebazteko beharrezkoak direnak.

70.-71. h

Ea erabiltzen dituen aurretiaz ikasitako ezagutzak askotariko ariketetan. 72.-73. a  – d

Gabon sasoian, ea erakusten duen zenbakiei, denbora sekuentziei eta 
geometriari buruzko hiztegia barneratu duela.

74.-75. a  – g

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea badakien zein diren egunean zehar dauden denbora tarteak, bai eta 
horiei dagozkien jarduerak ere.

67. e

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea hautematen eta adierazten dituen eguneroko bizitzako problemetako 
kenketa bertikalak.

64. b

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea bereizten eta marrazten dituen kurba irekiak eta kurba itxiak eskolan. 69. g

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea konparatzen dituen antzeko bi irudi eta ea adierazten dituen haien 
arteko aldeak, arreta jartzeko eta kontzentratzeko estrategiak garatzeko.

72.-73.

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea erakusten duen nola lagundu eta errespetatu senitartekoak. 58.-59.

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ea badakien zer emozio duen eskolako kontrol bat egitean eta zuzentzean. 74.-75.
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12  Proposamen didaktikoa 

Helburuak Ebaluazio irizpideak

30etik 39ra bitarteko zenbakiak identifikatzea eta adieraztea. a  Ea irakurtzen eta idazten dituen 30etik 49ra 
bitarteko zenbakiak.40tik 49ra bitarteko zenbakiak identifikatzea eta adieraztea.

Hiru zenbakiren arteko batuketak egitea horizontalean eta bertikalean.

b  Ea egiten dituen 3 zenbakiren arteko batuketak 
bertikalean.

c  Ea egiten dituen 3 zenbakiren arteko batuketak 
horizontalean.

Zenbait objekturen luzera neurtzea eta estimatzea, arra, oina eta 
pausoa erabilita.

d  Ea bereizten dituen arra, oina eta pausoa 
neurriak, eta ea egoki erabiltzen dituen luzerak 
neurtzeko.

Lerro poligonal irekiak eta itxiak bereiztea eta marraztea.
e  Ea bereizten dituen lerro poligonal irekiak eta 

lerro poligonal itxiak.

Taula errazak egitea eta bertako datuak interpretatzea. f  Ea egiten dituen taula errazak, eta ea 
interpretatzen dituen bertako datuak.

Barra grafiko errazetako datuak zuzen interpretatzea.
g  Ea zuzen interpretatzen dituen barra grafiko 

errazak.

Problemak ebazteko eskema bat erabiltzea. h  Ea ebazten dituen problemak hasierako eskema 
erabilita.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• 30etik 49ra bitarteko zenbakiak.

• Zifra bateko hiru zenbakiren arteko batuketa 
bururakorik gabe.

• Arra, oina eta pausoa.

• Lerro poligonal irekia eta itxia.

• Datuak eta taulak.

• Barra grafikoak.

EDUKIAK

5. unitatea. Egunpasa aire zabalean



IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or.. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea zuzen irakurtzen eta idazten dituen 30etik 49ra bitarteko zenbakiak 
jolas jardueretan.

82.-83. a

Matematikarako gaitasuna Ea erabiltzen dituen ohikoak ez diren neurri unitateak intuizioz eguneroko 
bizitzan.

80.-81. d

Ea osatzen eta idazten dituen 30etik 49ra bitarteko zenbakiak jolas 
jardueretan.

82.-83. a

Ea erabiltzen dituen hiru zenbakiko batuketak problema bat ebazteko 
eguneroko bizitzan.

84.-85. b , c

Ea irakurtzen eta interpretatzen dituen ikaslearen inguruarekin loturiko 
taulak eta barra grafikoak.

88.-89. f , g

Ea erabiltzen dituen matematikako eragiketak etxeko egoera batekin 
loturiko problema bat ebazteko.

90.-91. b , c , 

h

Ea erabiltzen dituen aurretiaz ikasitako ezagutzak ingurumeneko irudiei 
buruzko hainbat ariketatan.

92.-93. a  – c

Ea erakusten duen ikaslearentzako interesgarriak diren unitateko edukiak 
barneratu dituela.

94.-95. a  – g

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea erabiltzen dituen gorputzeko atalak eskolako objektuak neurtzeko. 86. d

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea bihurtzen duen eskola inguruan grafikoki irudikatutako egoera bat 
matematikako eragiketa.

84.-85. b , c , 

h

Ea bilatzen duen ikaslearen inguruarekin loturiko informazioa tauletan eta 
barra grafikoetan, eta ea aukeratu, antolatu eta interpretatu egiten duen.

88.-89. f , g

Ea erabiltzen dituen datuak barra grafiko batetik taula batera pasatzeko 
edo alderantzizkoa egiteko teknikak, eta ea interpretatzen duen inguru 
hurbilari buruzko tauletako eta grafikoetako informazioa.

94.-95. f , g

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea adierazten duen nola zaindu ingurumena. 80.-81.

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea ezagutzen eta marratzen dituen lerro poligonal irekiak eta itxiak, 
txintxetak, haria eta kortxoa erabilita.

87. e

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea eskematizatzen duen eguneroko bizitzarekin loturiko problema bateko 
egoera, soluzioa bilatzeko.

90.-91. h

Ea prestatzen dituen estrategiak hainbat arlotan trebatzeko, besteak beste 
zenbakien irudikapenean, eragiketa horizontal eta bertikaletan eta kideen 
kokapenaren hautematean.

92.-93. a  – c

Proposamen didaktikoa  13



14  Proposamen didaktikoa

Helburuak Ebaluazio irizpideak

50etik 59ra bitarteko zenbakiak identifikatzea eta adieraztea. a  Ea irakurtzen eta idazten dituen 50etik 69ra 
bitarteko zenbakiak.60tik 69ra bitarteko zenbakiak identifikatzea eta adieraztea.

Bi zifrako zenbakien arteko batuketak egitea, bururakorik gabe eta 
horizontalean eta bertikalean.

b  Ea egiten dituen bi zifrako zenbakien arteko 
batuketak bururakorik gabe eta horizontalean.

c  Ea egiten dituen bi zifrako zenbakien arteko 
batuketak bururakorik gabe eta bertikalean.

Pisua konparatzea eta estimatzea, astunagoa da eta arinagoa da 
adierazpenak erabilita.

d  Ea konparatzen duen zenbait objekturen pisua, 
astunagoa da eta arinagoa da adierazpenak 
erabilita.

Triangelua eta laukia bereiztea eta marraztea. e  Ea bereizten dituen triangelua eta laukia.

Barruan, kanpoan eta mugan espazio kontzeptuak ezagutzea eta 
erabiltzea.

f  Ea egoki erabiltzen dituen barruan, kanpoan 
eta mugan espazio kontzeptuak.

Problemak ebaztea eragiketa zuzena aukeratuta.
g  Ea aukeratzen duen problema batean eragiketa 

zuzena, eta ea ebazten duen.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• 50etik 69ra bitarteko zenbakiak.

• Bi zifrako zenbakien batuketa bururakorik gabe.

• Masa: astunagoa eta arinagoa.

• Triangelua eta laukia.

• Barruan, kanpoan eta mugan.

EDUKIAK

6. unitatea. A zer animalia pila!



IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI
Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea bereizten duen irudi lau batean barruan, kanpoan eta mugan dagoena, 
jolas baten arauak azaltzeko.

105. f

Ea ulertzen duen urtebetetzearekin lotutako problema baten enuntziatua, 
problema ebazteko balio ez duten eragiketak bazter uzteko.

106.-107. g

Matematikarako gaitasuna Ea egiten duen hiru zifrako zenbakien batuketa eguneroko bizitzako 
egoeretan.

96.-97.

Ea zuzen irakurtzen eta idazten dituen 50etik 69ra bitarteko zenbakiak 
jolasetan.

98.-99. a

Ea egiten duen bi zifrako zenbakien batuketa inguru hurbileko egoera 
batean, lehenengo modu grafikoan eta, ondoren, zenbaki bidez, 
horizontalean eta bertikalean.

100.-101. b , c

Ea konparatzen duen bi objekturen edo gehiagoren pisua gelakideekin 
batera, astunagoa da eta arinagoa da adierazpenak erabilita

102.-103. d

Ea aukeratzen duen eragiketa zuzena hainbaten artean urtebetetzearekin 
lotutako problema bat ebazteko.

106.-107. g

Ea erabiltzen dituen aurretiaz ikasitako ezagutzak bizitza errealeko 
askotariko ariketetan.

108.-109. a , d

Ea erakusten duen hiztegia barneratu duela, besteak beste zenbakiei eta 
geometriari buruzkoa, eta ea erakusten dituen unitatean erdietsitako 
gaitasunak ere, bi zifrako zenbakien batuketa horizontala eta bertikala eta 
objektuen masaren konparazioa kasu.

110.-111. a  – f

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea konparatzen duen inguruko zenbait objekturen pisua. 102.-103. d

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea erabiltzen duen erloju digitala 60ra bitarteko zenbakiak praktikatzeko. 98.-99. a

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea identifikatzen, bereizten eta deskribatzen dituen triangeluak eta laukiak 
autoz bidaiatzean.

104. e

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea hitzez adierazten duen bi zifrako zenbakiak batzeko prozesua eta ea 
saiatua den gero eta eragiketa konplexuagoak egiteko eskolako egoeretan.

100.-101. b , c

Ea prestatzen dituen estrategiak hainbat arlotan trebatzeko, besteak beste 
zenbakien irudikapenean, zenbait objekturen pisuaren konparazioan eta, 
bere inguru hurbileko luzerak neurtzeko, gorputzeko atalen erabileran.

108.-109. a , d

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea ulertzen duen birziklatzearekin lotutako problema bateko egoera, 
problema ebazteko eragiketa aukeratzeko.

110.-111. g

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ea hausnartzen duen gelan gelakideei laguntzeaz. 96.-97.
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16  Proposamen didaktikoa

Helburuak Ebaluazio irizpideak

70etik 79ra bitarteko zenbakiak identifikatzea eta adieraztea.

a  Ea irakurtzen eta idazten dituen 70etik 89ra 
bitarteko zenbakiak.

80tik 89ra bitarteko zenbakiak identifikatzea eta adieraztea.

89ra bitarteko bi zifrako zenbakiak konparatzea.

Aurrekoa eta hurrengoa kontzeptuak erabiltzea 70etik 89ra bitarteko 
zenbakiekin.

1.etik 15.era bitarteko zenbaki ordinalak ezagutzea. b  Ea egoki idazten dituen 1.tik 5.era bitarteko 
zenbaki ordinalak.

1.tik 5.era bitarteko zenbaki ordinalak erabiltzea ordenatzeko.
c  Ea behar bezala erabiltzen dituen 1.tik 5.era 

bitarteko zenbaki ordinalak.

Bi zifrako zenbakien arteko kenketak egitea, bururakorik gabe eta 
horizontalean eta bertikalean.

d  Ea egiten dituen bi zifrako zenbakien arteko 
kenketak bururakorik gabe eta horizontalean.

e  Ea egiten dituen bi zifrako zenbakien arteko 
kenketak bururakorik gabe eta bertikalean.

Edukiera konparatzea eta estimatzea, gehiago sartzen da eta 
gutxiago sartzen da adierazpenak erabilita.

f  Ea konparatzen duen zenbait objekturen 
edukiera, gehiago sartzen da eta gutxiago 
sartzen da adierazpenak erabilita.

Problema baten soluzio zuzena aukeratzea hainbaten artean.
g  Ea aukeratzen duen, askoren artean, problema 

baten soluzioa zuzen adierazten duen esaldia.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• 70etik 89ra bitarteko zenbakiak.

• 1.tik 15.era bitarteko zenbaki ordinalak.

• Bi zifrako zenbakien kenketa bururakorik gabe, eta 
horizontalean eta bertikalean.

• Edukiera: gehiago/gutxiago sartzen da.

EDUKIAK

7. unitatea. Dena ordenan?



IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea zuzen irakurtzen eta idazten dituen 70etik 79ra bitarteko zenbakiak 
eguneroko bizitzako egoeretan.

115. a

Ea adierazten duen kenketa bat egiteko prozesua idatziz, ordenatuta eta 
hiztegi egokia erabilita.

118.-119. d , e

Matematikarako gaitasuna Ea ezagutzen dituen irudi geometrikoak eguneroko bizitzako 
testuinguru errealetan.

112.-113.

Ea erabiltzen dituen 89ra bitarteko zenbakiak egoera errealetan. 116.-117. a

Ea egiten duen bi zifrako zenbakien kenketa eguneroko bizitzako 
problemak ebazteko, lehenengo modu grafikoan eta, ondoren, zenbaki 
bidez, horizontalean eta bertikalean.

118.-119. d , e

Ea konparatzen eta estimatzen duen etxeko bi objekturen edo gehiagoren 
edukiera, gehiago sartzen da eta gutxiago sartzen da adierazpenak 
erabilita.

120.-121. f

Ea identifikatzen duen eskolako problema bat ebazteko emaitza zuzena 
hainbaten artean.

122.-123. g

Ea erabiltzen dituen aurretiaz ikasitako ezagutzak askotariko ariketetan. 124.-125. f

Ea erakusten duen hiztegia barneratu duela eta ea erakusten dituen 
unitatean erdietsitako gaitasunak ere eguneroko bizitzako egoeretan.

126.-127. a  – f

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea ezagutzen duen Lurreko bizi aniztasuna eta ea ikertzen duen 
ingurumen hurbila.

112.-113.

Ea ebazten dituen inguruko objektuen magnitudeak neurtzeko ariketak. 120.-121. f

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea interpretatzen duen problema bati buruzko informazio grafikoa. 126.-127.

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea erabiltzen dituen zenbaki ordinalak eguneroko bizitza antolatzeko 
estrategiak prestatzeko.

114. c

Ea ahalegintzen den eta saiatua den kontzeptu berriak eta aurretiaz 
ikasitakoak biltzen dituzten gero eta ariketa konplexuagoak egiteko. 

116.-117.

Ea prestatzen dituen estrategiak zenbakien irudikapena hobetzeko eta 
ea erabiltzen duen zenbakizko zuzena hiru zenbaki batzeko.

124.-125. a , f

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea ulertzen duen planteatutako egoera, ea erabakiak hartzen dituen eta 
ea problema baten emaitzak baloratzen dituen.

122.-123. g

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ea azaltzen duen nola gozatu naturaz ingurumena errespetatuz. 112.-113.
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18  Proposamen didaktikoa 

Helburuak Ebaluazio irizpideak

90etik 99ra bitarteko zenbakiak identifikatzea eta adieraztea.
a  Ea irakurtzen eta idazten dituen 90etik 99ra 

bitarteko zenbakiak.

Hamarreko osoak ezagutzea. b  Ea zuzen bereizten dituen hamarreko osoak.

Batuketaren trukatze propietatea ezagutzea eta egoki aplikatzea.
c  Ea ezagutzen duen eta egoki erabiltzen duen 

batuketaren trukatze propietatea.

Hiru zenbakiren arteko batuketa egitea, bururakorik gabe. d  Ea egiten duen hiru zenbakiren arteko batuketa 
bururakorik gabe.

Asteko egunak ezagutzea.
e  Ea identifikatzen dituen asteko egunak, eta ea 

egoki erabiltzen dituen.

Objektu simetrikoak bereiztea eta behar bezala marraztea. f  Ea bereizten eta marrazten dituen irudi 
simetrikoak.

Problema bat ebazteko jarraibideak ordenatzea.
g  Ea adierazten duen problema baten ebazpenerako 

jarraitu beharreko ordena zein den.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• 90etik 99ra bitarteko zenbakiak.

• Hamarreko osoak.

• Batuketaren trukatze propietatea.

• Bi zifrako hiru zenbakiren arteko batuketa bururakorik gabe.

• Asteko egunak.

• Simetria.

EDUKIAK

8. unitatea. Zenbatu itsaspean



IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea zuzen irakurtzen eta idazten dituen 90etik 99ra bitarteko zenbakiak 
eguneroko bizitzan erabiltzen diren objektuetan.

130. a

Ea ulertuz irakurtzen duen zuhaitzei buruzko problema baten 
enuntziatua eta ea adierazten duen zein diren hura ebazteko 
jarraibideak.

138.-139. g

Matematikarako gaitasuna Ea batzen dituen zooko zenbait animalia multzo. 128.-129.

Ea aplikatzen duen batuketaren trukatze propietatea eguneroko 
bizitzako egoera batean.

132.-133. c

Ea aplikatzen duen hiru zenbakiren arteko batuketa, bururakorik gabe, 
nekazaritzari buruzko problemetan.

134.-135. d

Ea ordenatzen dituen problema bat ebazteko jarraibideak. 138.-139. g

Ea erabiltzen dituen aurretiazko unitate didaktikoetan ikasitako 
kontzeptu matematikoak (handiagoa, berdina eta txikiagoa) 
igarkizunetan.

140.-141.

Ea erakusten dituen unitatean landutako kontzeptuak eta gaitasunak 
eguneroko bizitzako egoeretan: adibidez, hamarreko osoak, batuketaren 
trukatze propietatea, zenbakien idazkera, asteko egunak eta simetria.

142.-143. a  – f

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea ebazten dituen ingurune naturalari buruzko hiru zenbaki batzeko 
problemak

134.-135. d

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea ezagutzen dituen hamarreko osoak eguneroko bizitzan erabiltzen 
diren objektuetan, formatu ezberdinekoak izan arren.

131. b

Ea erabiltzen duen egutegia asteko jarduerak planifikatzeko. 136. e

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea erabiltzen dituen irudi simetrikoak artelanak ezagutzeko eta 
diseinatzeko.

137. f

Ikasten ikasteko gaitasuna Ez erabiltzen duen batuketaren trukatze propietatea inguru hurbilari 
buruzko problema bat ebazteko eragiketa zuzenak aukeratzeko.

132.-133. c

Ea prestatzen dituen estrategiak bere gaitasunak eta ikasketetako 
errendimendua hobetzeko.

140.-141.

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea erabiltzen duen unitatean ikasitakoa eta ea hausnartzen duen horri 
buruz, bere lorpenen kontzientzia hartzeko eta hutsegiteetatik ikasteko.

142.-143.

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ea kontuan hartzen duen ingurumena zaintzearen garrantzia, denok 
goza dezagun.

128.-129.
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20  Proposamen didaktikoa 

Helburuak Ebaluazio irizpideak

0tik 99ra bitarteko zenbakiak identifikatzea eta adieraztea.
a  Ea irakurtzen eta idazten dituen 0tik 99ra 

bitarteko zenbakiak.

Bi zifrako zenbakiak zuzen konparatzea. b  Ea konparatzen dituen bi zifrako zenbakiak <, = 
edo > ikurrak erabiliz.

Bi zifrako zenbakien batuketak egitea bururakoekin.
c  Ea egiten duen bi zifrako zenbakien batuketa 

bururakoekin, horizontalean eta bertikalean.

Urteko hilabeteen izenak eta egutegian duten ordena ezagutzea.
d  Ea identifikatzen dituen urteko hilabeteen 

izenak eta egutegian duten ordena, eta ea egoki 
erabiltzen dituen.

Biraketak eskuinera edo ezkerrera diren arabera sailkatzea.
e  Ea bereizten dituen eta egiten dituen emandako 

irudi baten eskuinerako edo ezkerrerako biraketak.

Sarrera bikoitzeko taula errazak egitea eta interpretatzea. f  Ea egiten dituen eta interpretatzen dituen 
sarrera bikoitzeko taulak.

Problemen enuntziatuaren eta haiek ebazteko eragiketen arteko 
egokitasuna bilatzea.

g  Ea egoki aukeratzen dituen, askoren artean, 
problema bat ebazteko beharrezko eragiketak.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• 99ra bitarteko zenbakiak.

• Bi zifrako zenbakien konparazioa.

• Bi zifrako zenbakien batuketa bururakoekin.

• Urteko hilabeteak eta egutegia.

• Biraketak eskuinera eta ezkerrera.

• Sarrera bikoitzeko taulak.

EDUKIAK

9. unitatea. Aurreztu energia



IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea zuzen irakurtzen eta idazten dituen komunikabideetan (adibidez, 
egunkarian) azaltzen diren 99ra bitarteko zenbakiak.

150.-151. a

Ea ulertuz irakurtzen duen problemen enuntziatua eta ea zuzen 
adierazten dituen eguneroko bizitzako egoeretako eragiketak.

152.-153. c

Ea ulertuz irakurtzen duen eskolako problemen enuntziatua. 158.-159. g

Matematikarako gaitasuna Ea erabiltzen dituen 99ra bitarteko zenbakiak garraiobideetan. 148.-149. a

Ea erabiltzen dituen 99ra bitarteko zenbakiak eta haien ordena 
administrazioko egoeretan.

150.-151. a , b

Ea ebazten dituen eguneroko bizitzako problemak bi zifrako zenbakiak 
batuta, burukoekin.

152.-153. c

Ea interpretatzen eta egiten dituen eskolako futbol partida bati buruzko 
sarrera bikoitzeko taulak.

156.-157. f

Ea identifikatzen duen inguruko problemak ebazteko beharrezko 
eragiketa.

158.-159. g

Ea aplikatzen dituen aurretiazko unitateetan ikasitako kontzeptu 
matematikoak: 89ra bitarteko zenbakiak; bi zifrako zenbakien 
batuketak, bururakorik gabe eta bururakoekin; handiagoa eta txikiagoa 
kontzeptuak eta dagozkien ikurrak; gehiago sartzen da eta gutxiago 
sartzen da kontzeptuak; zenbaki ordinalak; eta egutegiak.

160.-161. b  – d

Inguru hurbilean, ea erakusten duen unitatean ikasitako kontzeptuak 
eta gaitasunak erdietsi dituela.

162.-163. a  – e

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea onartzen dituen energia aurreztearen etekinak eta energia 
aurrezteak ingurunearen ikuspegitik duen garrantzia.

148.-149.

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea erabiltzen duen egutegi bat denbora tarteak kalkulatzeko eskolako 
egoeretan

154. d

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea aplikatzen dituen eskuinerako eta ezkerrerako biraketak zirkulazio 
seinaleak interpretatzeko.

155. e

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea ulertzen duen eta badakien zer ereduri jarraitzen dioten sarrera 
bikoitzeko taulek, eguneroko bizitzaren alderdiak behar bezala 
interpretatzeko.

156.-157. f

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea hausnartzen duen ikasitakoari buruz, bere lorpenen kontzientzia 
hartzeko eta hutsegiteetatik ikasteko.

162.-163.
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22  Proposamen didaktikoa 

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zenbaki bikoitiak eta zenbaki bakoitiak identifikatzea.
a  Ea identifikatzen dituen zenbaki bikoitiak eta 

zenbaki bakoitiak.

Bi zifrako zenbakien batuketak egitea bururakoekin. b  Ea egiten dituen bi zifrako zenbakien 
batuketak bururakoekin.

Euroko zentimoko txanponak identifikatzea eta erabiltzea.
c  Ea identifikatzen eta erabiltzen dituen euroko 

zentimoko txanponak.

Zilindroa, konoa eta esfera gorputz geometrikoak ezagutzea eta 
bereiztea.

d  Ea bereizten eta identifikatzen dituen zilindroa, 
konoa eta esfera gorputz geometrikoak.

Emandako enuntziatu baterako galdera asmatzea eta ebaztea.
e  Ea asmatzen duen emandako enuntziatu 

baterako galdera, eta ea ebazten duen.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Zenbaki bikoitiak eta zenbaki bakoitiak.

• Bi zifrako zenbakien batuketa bururakoekin.

• Euroko zentimoak.

• Zilindroa, konoa eta esfera.

EDUKIAK

10. unitatea. Bidaiatzeko hamaika era



IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea zuzen adierazten duen eguneroko bizitzako egoera batean batzeko 
problema bat, esaldi oso bat erabilita.

168.-169. b

Matematikarako gaitasuna Ea bereizten dituen irudi geometrikoak eta ea erabiltzen dituen 99ra 
bitarteko zenbakiak garraiobideetan.

164.-165.

Ea ezagutzen eta bereizten dituen zenbaki bakoitiak eta zenbaki 
bikoitiak zorizko jokoetan.

166.-167. a

Ea aplikatzen dituen bi zifrara bitarteko zenbakien batuketak 
bururakoekin eguneroko bizitzako problemetan.

168.-169. b

Ea ebazten dituen eguneroko bizitzari buruzko problemak tartean diru 
zenbateko txikiak daudenean.

170.-171. c

Ea ezagutzen dituen gorputz geometrikoak eguneroko bizitzako 
objektuetan.

172.-173. d

Ea asmatzen duen galdera logiko bat enuntziatua irakurri ondoren eta 
ea ebazten duen berak inguru hurbileko zerbaiti buruz planteatutako 
problema.

174.-175. e

Ea aplikatzen dituen biraketei buruzko ezagutzak kaleen mapa batean 
orientatzeko.

176.-177.

Ea erakusten duen unitatean ikasitako kontzeptuak eta gaitasunak 
erdietsi dituela eguneroko bizitzako egoerak ebazteko.

178.-179. a  – d

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea aukeratzen dituen moneta neurriak eguneroko bizitzan. 170.-171. c

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea ezagutzen eta bereizten dituen zenbaki bakoitiak eta zenbaki 
bikoitiak egutegian.

166.-167. a

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea badakien zirkulazio seinaleek eguneroko bizitzan duten garrantzia. 164.-165.

Ea aplikatzen dituen biraketei buruzko ezagutzak zirkulazio seinaleen 
esanahia ulertzeko.

176.-177.

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea osatzen dituen konposizio artistikoak ikasitako gorputz 
geometrikoak erabilita.

172.-173. d

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea ulertzen duen eguneroko bizitzako egoera bati buruzko problema 
baten enuntziatua eta ea egiten duen hari buruzko galderaren bat.

174.-175. e

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea ulertzen dituen zenbaki bakoitiei eta zenbaki bikoitiei buruz ikasitako 
kontzeptuak eta ea aplikatzen dituen igarkizunak ebazteko.

178.-179. a
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24  Proposamen didaktikoa 

Helburuak Ebaluazio irizpideak

1.tik 10.era bitarteko zenbaki ordinalak ezagutzea eta ordenatzeko 
erabiltzea.

a  Ea egoki identifikatzen eta erabiltzen dituen 
1.tik 10.era bitarteko zenbaki ordinalak.

Bikoitza eta erdia kontzeptuak ezagutzea eta aplikatzea. b  Ea ezagutzen eta aplikatzen dituen bikoitza eta 
erdia kontzeptuak.

Hiru zenbakiren arteko batuketa egitea bururakoekin.
c  Ea egiten dituen hiru zenbakiren arteko 

batuketak bururakoekin.

1 -ko eta 2 -ko txanponak ezagutzea eta erabiltzea. d  Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen 1 €-ko eta 
2 €-ko txanponak.

Kuboa eta prisma gorputz geometrikoak ezagutzea eta bereiztea.
e  Ea bereizten eta identifikatzen dituen kuboa 

eta prisma ezberdinak.

Problemak ebaztea falta diren datuak asmatuta. f  Ea ebazten dituen problemak falta diren 
datuak asmatuta.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• 1.tik 10.era bitarteko zenbaki ordinalak.

• Bikoitza eta erdia.

• Hiru zenbakiren arteko batuketa bururakoekin.

• 1 eta 2 euroko txanponak.

• Kuboa eta prisma.

EDUKIAK

11. unitatea. Egin aurrera asmakizunekin



IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea zuzen adierazten dituen ikasitako ordinalak, hurbileko hitz bat 
eratzeko.

182.-183. a

Matematikarako gaitasuna Ea erabiltzen dituen aurretik eta ondoren kontzeptuak eguneroko 
bizitza errazten diguten asmakuntzen bilakaera ikertzeko.

180.-181.

Ea erabiltzen dituen lehenengo hamar zenbaki ordinalak eguneroko 
bizitzako egoeretan elementuak ordenatzeko.

182.-183. a

Ea aplikatzen dituen zenbaki baten bikoitza eta zenbaki baten erdia 
kontzeptuak eguneroko bizitzako problemetan

184. b

Ea zuzen erabiltzen duen bi zifrako hiru zenbakiren batuketa 
bururakoekin eguneroko bizitzako problemetan.

185. c

Ea ebazten dituen bere eguneroko bizitzaren inguruko ariketak tartean 
dirua dagoenean.

186.-187. d

Ea ezagutzen dituen kuboa eta prisma eguneroko bizitzako 
objektuetan.

188.-189. e

Ea asmatzen dituen problema bati buruzko datuak enuntziatua eta 
galdera irakurri ondoren, eta ea problema ebazten duen.

190.-191. f

Ea aplikatzen dituen ariketetan aurretiazko unitateetan ikasitako 
kontzeptu matematikoak: adibidez, 100era bitarteko zenbakiak, 10.era 
bitarteko zenbaki ordinalak, kuboa, prisma, zilindroa, esfera eta euroko 
txanponak

192.-193. a , d , 
e

Ea erakusten duen eguneroko bizitzako egoeretan unitatean ikasitako 
edukiak eta gaitasunak erdietsi dituela: adibidez, bikoitza eta erdia 
kontzeptuak, hiru zenbakiren batuketa, zenbaki ordinalak eta kuboa eta 
prisma.

194.-195. a  – c , 
e ,

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea ezagutzen dituen Europako zenbait herrialdetako 1 -ko eta 2 -ko 
txanponak.

186.-187. d

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea osatzen dituen konposizio artistikoak orain arte ikasitako gorputz 
geometrikoak bereizten dituela erakutsita.

188.-189. e

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea prestatzen dituen estrategiak bere gaitasunak eta ikasketetako 
errendimendua hobetzeko buruzko kalkuluarekin.

192.-193.

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea ulertzen dituen problema baten enuntziatua eta galdera, hari 
buruzko datuak problema zentzuzkoa izateko moduan asmatzeko.

190.-191. f

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ea bereizten duen nola eta noiz den garrantzitsua ordena norentzat eta 
besteentzat.

180.-181.
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26  Proposamen didaktikoa 

Helburuak Ebaluazio irizpideak

0tik 99ra bitarteko zenbakiak identifikatzea eta adieraztea. 
a  Ea irakurtzen eta idazten dituen 0tik 99ra 

bitarteko zenbakiak.

Batuketak eta kenketak egitea horizontalean eta bertikalean. b  Ea egiten dituen batuketak eta kenketak 
horizontalean eta bertikalean.

Ordua puntuan eta ordu erdia interpretatzea erloju digitaletan eta 
analogikoetan.

c  Ea interpretatzen dituen ordua puntuan eta 
ordu erdia erloju digitaletan eta analogikoetan.

Piramidea gorputz geometrikoa bereiztea. d  Ea bereizten duen piramidea gorputz 
geometrikoa.

Emandako datu batzuekin problema bat asmatzea eta ebaztea.
e  Ea asmatzen duen problema bat emandako 

datu batzuekin, eta ea ebazten duen.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Bi zifrako zenbakiak.

• Bi zifrako zenbakien batuketa bururakoekin.

• Bi zifrako zenbakien kenketa.

• Erloju analogikoak eta digitalak.

• Ordua puntuan eta ordu erdia.

• Piramidea.

EDUKIAK

12. unitatea. Nola joaten den denbora!



IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea irakurtzen dituen datu batzuk eta ea zentzuzko enuntziatu bat 
idazten duen haietan oinarrituta.

206.-207. e

Matematikarako gaitasuna Ea aplikatzen dituen bikoitza eta erdia kontzeptuak problemak 
ebazteko.

196.-197.

Ea erabiltzen dituen 99ra bitarteko zenbakiak eguneroko bizitzako 
egoeretan.

198.-199. a

Ea erabiltzen dituen batuketak eta kenketak inguru hurbileko egoerei 
buruzko problemak ebazteko.

200.-201. b

Ea aplikatzen duen denboraren neurketa erloju analogikoen eta erloju 
digitalen bitartez eguneroko bizitzako egoerak ebazteko.

202.-203. c

Ea egiten dituen ariketa dibertigarriak unitatean ikasitako gorputz 
geometrikoak bereizten dituela erakutsita.

204.-205. d

Ea erabiltzen dituen ikasitako zenbakiak eta eragiketak problemak 
asmatzeko eta ebazteko egoera errealetan.

206.-207. e

Ea aplikatzen dituen garraiobideekin lotutako problemetan aurretiazko 
unitateetan ikasitako kontzeptu matematikoak: adibidez, batuketa, 
kenketa, orduak eta euroko txanponen erabilera.

208.-
209.

b , c

Ea erakusten duen unitatean ikasitako kontzeptuak eta gaitasunak 
erdietsi dituela.

210.-211. a  – c

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea ebazten dituen ariketak eta problemak tartean denbora neurtzeko 
ikasitako unitateak daudenean.

202.-203. c

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea ezagutzen dituen ikasitako zenbakiak euskarri elektronikoetan eta 
egoera errealetan (esaterako, merkatuan).

198.-199. a

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea ezagutzen dituen gorputz geometrikoak (adibidez, piramidea) 
artelanetan.

204.-205. d

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea prestatzen dituen arreta jartzeko eta konparatzeko estrategiak 
gorputz geometriko batzuk eta besteak bereizteko.

210.-211. d

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea zuzen erabiltzen dituen batuketak eta kenketak eguneroko bizitzako 
gatazkak konpontzeko.

200.-201. b

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ez ezagutzen, estimatzen eta errespetatzen dituen beste garai 
batzuetako jolasak eta jostailuak.

196.-197.
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