
Matematika

Ikasgelarako
programazioak

LEHEN HEZKUNTZA

3



40  Proposamen didaktikoa 

EDUKIAK

• Zenbaki ordinalak.

• Hiru zifrako zenbakiak.

• Hiru zifrako zenbakien arteko konparazioa.

• Bi zifrako zenbakiak hamarrekoetara biribiltzea.

HELBURUAK

Helburuak

1.etik 39.era arteko zenbaki ordinalak identifikatzea eta 
behar bezala erabiltzea.

Hiru zifrako zenbakiak identifikatzea eta aipatzea.

Hiru zifrako zenbakiak konparatzea baino handiagoa, …ren 
berdina eta baino txikiagoa adierazpideak erabiliz.

Bi zifrako zenbakiak hamarrekoetara biribiltzea.

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or.

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea egoki erabiltzen dituen adierazpen ordinalak benetako egoeretan. 7.

Ea zuzen irakurtzen eta idazten dituen hiru zifrako zenbakiak egoera errealetan. 8.-9.

Matematikarako 
gaitasuna 

Ea identifikatzen dituen hiru zifrako zenbakiak eguneroko objektuetan eta egoeretan. 8.-9.

Ea ordenatzen dituen bere inguruko zenbakizko kopuruak. 10.

Ea ohiko bizimoduko kopuruak biribiltzen dituen, gutxi gorabeherako kalkuluak egiteko. 11.

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea egiten duen gogoeta gizakion arteko desberdintasunei buruz. 6.

0 unitatea. Zenbakiak
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EDUKIAK

• Lau eta bost zifrako zenbakiak.

• Lau eta bost zifrako zenbakien arteko konparazioa.

• Hiru zifrako zenbakiak ehunekoetara biribiltzea.

• Problema baten galdera azpimarratzea, eta 
ebazteko beharrezkoak diren datuak idaztea.

• Bi edo hiru zifrako zenbaki bati buruz 10 batzea.

• Bi edo hiru zifrako zenbaki bati buruz 10 kentzea.

• Hiru edo lau zifrako zenbaki bati buruz 100 batzea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Lau zifrako zenbakiak identifikatzea eta izendatzea. a  Ea irakurtzen eta idazten dituen lau zifrako 
zenbakiak.

Bost zifrako zenbakiak identifikatzea eta izendatzea. b  Ea irakurtzen eta idazten dituen bost zifrako 
zenbakiak.

Lau eta bost zifrako zenbakiak behar bezala konparatzea, baino 
handiagoa, …ren berdina eta  baino txikiagoa kontzeptuak erabilita.

c  Ea konparatzen dituen lau eta bost zifrako 
zenbakiak, <, = eta > ikurrak erabiliz.

Hiru zifrako zenbakiak ehunekoetara biribiltzea. d  Ea biribiltzen dituen ehunekoetara hiru zifrako 
zenbakiak.

Batuketa errazak egitea horizontalean.

Problema baten enuntziatua ulertzea galdera identifikatuta, eta 
problema ebazteko beharrezko datuak zein diren bereiztea.

e  Ea ulertzen duen problema, azpimarratzen duen 
galdera eta egoki jasotzen dituen problema 
ebazteko beharrezko datuak.

Bi edo hiru zifrako zenbakiei buruz 10 batzea eta kentzea. f  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak bi eta hiru zifrako zenbakiei 10 
batzeko eta kentzeko.

Hiru eta lau zifrako zenbakiei buruz 100 batzea. g  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak, buruz hiru eta lau zifrako zenbakiei 
100 batzeko.

1. unitatea. 5 zifrara arteko zenbakiak
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea irakurtzen eta idazten dituen ohiko esparruan erabiltzen diren kopuruak eta lau 
zifrako zenbakiak.

14.-15. a

Ea ezagutzen duen bost zifrako zenbakien osaera eta idazkera eskola inguruan. 16.-17. b

Ea egoki erabiltzen dituen baino handiagoa, …ren berdina eta baino txikiagoa 
adierazpideak.

18.-19. c

Ea ulertzen dituen problemen enuntziatuak, eta ea hautematen dituen galderak, 
problemak ebazteko.

22. e

Matematikarako 
gaitasuna

Ea lotzen dituen milakoak eta lau zifrako zenbakiak bi kontzeptu horiek erabiltzen diren 
eguneroko bizimoduko egoerekin.

14.-15. a

Ea identifikatzen dituen bost zifrako zenbaki bat idazteko moduak hurbileko egoerak 
ebazteko.

16.-17. b

Ea ordenatzen dituen inguruko neurri unitateak. 18.-19. c

Ea ohiko bizimoduko kopuruak biribiltzen dituen, gutxi gorabeherako kalkuluak egiteko. 20.-21. d

Ea ulertzen dituen eguneroko bizimoduari buruzko problemetako galderak. 22. e

Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak egoera gatazkatsuak ebazteko. 23. f  g

Ea erabiltzen dituen aurretiaz ikasitako ezagutzak askotariko ariketetan. 24.-25. a - g

Ea erabiltzen dituen barneratutako edukiak erosketa egoerak ebazteko. 26. a - g

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ea adierazten dituen sentsazioak kirol jarduerak egitean. 12.-13.

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea sustatzen duen taldeko lana, gatazka egoerei aurre egitean sor litezkeen 
eragozpenak guztien artean gaindituz.

23.

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea garatzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak gatazka egoeratan aplikatzeko. 23. f  g

Ea egiaztatzen duen bere ikaskuntzaren aurrerapena. 24.-25.

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ea erabiltzen dituen esperientzia handiagoa duen pertsona baten aholkuak. 12.-13.

Ea aurkezten dituen modu garbi, argi eta ordenatuan proposatutako egoeren 
erantzunak. 

20.-21.

Ea erabakitzen dituen xehetasunak gurasoekin ikuskizun batera joateko. 26.
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EDUKIAK

• Bi zenbakiren arteko batuketa bururakoekin.

• Hiru zenbakiren arteko batuketa bururakoekin.

• Batuketaren propietateak.

• Problema ebazteko eragiketa zuzena aukeratzea.

• Bi edo hiru zifrako zenbaki bati buruz 11 batzea.

• Bi edo hiru zifrako zenbaki bati buruz 9 batzea.

• Bi edo hiru zifrako zenbaki bati buruz 21 batzea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Bost zifrara arteko bi zenbakiren arteko batuketak bururakoekin 
kalkulatzea. 

a  Ea egiten dituen bost zifrara arteko bi zenbakiren 
arteko batuketak bururakoekin.

Bost zifrara arteko hiru zenbakiren arteko batuketak bururakoekin 
kalkulatzea.

b  Ea egiten dituen bost zifrara arteko hiru 
zenbakiren arteko batuketak bururakoekin.

Batuketaren trukatze eta elkartze propietateak ezagutzea 
eta erabiltzea.

c  Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen batuketaren 
trukatze eta elkartze propietateak.

Problemen enuntziatuaren eta haiek ebazteko eragiketen arteko 
egokitasuna bilatzea.

d  Ea aukeratzen duen problema bat ebazteko 
beharrezko eragiketa, askoren artean.

Bi edo hiru zifrako zenbakiei buruz 11, 9 eta 21 batzea. e  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak 
bi eta hiru zifrako zenbakiei 11, 9 eta 21 batzeko.

2. unitatea. Batuketa
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea ulertzen duen hurbileko egoera bati buruzko problema baten enuntziatua, erantzuna 
ekarriko ez duten eragiketak baztertzeko.

36. d

Matematikarako 
gaitasuna

Ea ebazten dituen benetako bizimoduko eta eskola inguruko egoerak batuketak erabiliz. 30.-31. a  b

Ea ebazten dituen eguneroko bizimoduan ura arduraz kontsumitzearekin zerikusia 
duten problemak.

32.-33. b

Ea aplikatzen dituen batuketaren propietateak, inguruko ohiko kalkuluak arintasunez 
egiteko eta problemak ebazteko.

34.-35. c

Ea aukeratzen duen eragiketa zuzena eguneroko bizimoduko egoerei buruzko 
problemak ebazteko.

36. d

Ea aplikatzen dituen eguneroko bizimoduan aurretik ikasitako matematika ezagupenak. 38.-39.

Ea identifikatzen dituen errezeta bateko neurri unitateak. 40.

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ea identifikatzen dituen hainbat izaki bizidunen artean sortzen diren harremanak. 28.-29.

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea aintzatesten dituen taldean lan egiteak duen garrantzia eta horrek dakartzan onurak. 28.-29.

Ea erakusten duen eguneroko kontsumoan ura aurrezteko metodoak eta ura kutsatzea 
eragozteko ekintzak ezagutzen dituela.

32.-33.

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea garatzen dituen espazioa antolatzeko teknikak, batuketa bat egiterakoan batugaiak 
eta bururakoak antolatzeko.

30.-31. a  b

Ea erakusten duen pertseberantzia arrazonamendu logikoko problemak ebazteko. 37.

Ea garatzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak gatazka egoeratan aplikatzeko. 37. e

Ea diseinatzen dituen unitatean landutako edukien laburpenak eta eskemak. 38.-39.

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ea erabakitzen duen zein den kalkuluak egiteko estrategia azkarrena  
problemak ebazteko.

34.-35. c

Ea antolatzen dituen ustekabe bat emateko prestaketa lanak. 40.

Gaitasun 
emozionala

Ea identifikatzen dituen berri on bat ospatzean sentitzen dituen emozioak. 40.
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EDUKIAK

• Kenketaren proba.

• Kenketa bururakoekin.

• Eragiketa konbinatuak.

• Zenbakiak milakoetara biribiltzea.

• Problema baten erantzuna behar bezala idaztea 
eta emaitza egiaztatzea.

• Bi edo hiru zifrako zenbaki bati buruz 11 kentzea.

• Bi edo hiru zifrako zenbaki bati buruz 9 kentzea.

• Bi edo hiru zifrako zenbaki bati buruz 21 kentzea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Kenketak kalkulatzea eta kenketaren probaren bidez egiaztatzea. a  Ea egiaztatzen duen kenketen emaitza, 
kenketaren proba erabiliz.

Hiru zifrako zenbakien arteko kenketak bururakoekin kalkulatzea. b  Ea egiten dituen hiru zifrako zenbakien arteko 
kenketak bururakoekin.

Lau eta bost zifrako zenbakien arteko kenketak bururakoekin 
kalkulatzea.

c  Ea egiten dituen lau eta bost zifrako zenbakien 
arteko kenketak bururakoekin.

Batuketak eta kenketak konbinatzen dituzten eragiketak kalkulatzea. d  Ea egiten dituen eragiketa konbinatuak 
parentesiekin eta parentesirik gabe.

Lau zifrako zenbakiak milakoetara biribiltzea. e  Ea biribiltzen dituen milakoetara lau 
zifrako zenbakiak.

Problema bat ebaztea, erantzuna behar bezala idaztea eta emaitza 
egiaztatzea.

f  Ea behar bezala idazten duen problema baten 
erantzuna, eta ea egiaztatzen duen emaitza.

Bi edo hiru zifrako zenbakiei buruz 11, 9 eta 21 kentzea. g  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak 
bi eta hiru zifrako zenbakiei 11, 9 eta 21 kentzeko.

3. unitatea. Kenketa
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea idazten eta interpretatzen duen kenketa zuzen egin duela egiaztatzeko proba. 44.-45. a

Ea irakurtzen eta idazten dituen kenketak, eta ea badakien interpretatzen inguruarekin 
zerikusia duten problemak ebazteko.

48.-49. c

Ea ahoz azaltzen duen ebazteko bi eragiketa erabili behar dituen problemak ebazteko 
erabilitako prozesua.

50.-51. d

Matematikarako 
gaitasuna

Ea egiaztatzen duen kenketa bat ondo eginda dagoela, kenketaren proba eginez. 44.-45. a

Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen kenketak bururakoekin, eguneroko egoerak 
konpontzeko. 

46.-47. b

Ea ebazten dituen bi eragiketako problemak ohiko testuinguruetan. 50.-51. d

Ea ebazten dituen eguneroko bizimoduko gertakari eta egoerekin zerikusia duten 
problemak, ea idazten duen behar bezala erantzuna, eta ea egiaztatzen duen emaitza.

52. e

Ea ebazten dituen problemak emaitza posible guztiak bilatuta. 56.

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun kulturarako 
gaitasuna

Ea identifikatzen dituen zenbait animalia ornogabe, haien sailkapena eta haien 
ezaugarriak. 

42.-43.

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia 
digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Ea azaltzen dituen, eskema gisa, unitatean landutako edukiak. 54.-55. a - g

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea aplikatzen dituen gizarte batean bizitzeko eta portatzeko arauak. 42.-43.

Ea definitzen dituen modu pertsonalean espazio komuna txukun eta garbi edukitzeko 
konponbideak.

56.

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea garatzen dituen espazioa antolatzeko teknikak, kenketa bat egiterakoan kenketaren 
gaiak eta bururakoak antolatzeko.

46.-49. a  b

Ea garatzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak gatazka egoeratan aplikatzeko. 53. f

Ea erabiltzen dituen unitatean ikasitakoa memorizatzeko teknikak unitatearen 
laburpena egiteko.

54.-55. a - f

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ea finkatzen dituen planak eta hartzen dituen erabakiak, problemak ebazteko eta 
emaitza egiaztatzeko.

52. e

Ea hautatzen duen objektuak antolatzeko modurik egokiena arauei jarraikiz. 56.
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EDUKIAK

• Biderketa eta haren gaiak.

• Biderkatzeko taulak.

• Biderketa bururakorik gabe.

• Bikoitza eta hirukoitza.

• Problema ebazteko urrats batzuk jarraitzea eta 
emaitza egiaztatzea.

• Bi, hiru eta lau zifrako zenbakiak 2rekin 
biderkatzea, buruz eta bururakorik gabe.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Biderketa batugai berdineko batuketa dela identifikatzea, eta haren 
gaiak ezagutzea.

a  Ea adierazten duen biderketa batugai berdineko 
batuketa gisa, eta alderantziz.

Biderkatzeko taulak barneratzea eta ikastea. b  Ea erabiltzen dituen biderkatzeko taulak 
biderketak egiteko.

Biderketa errazak bururakorik gabe egitea. c  Ea zuzen egiten dituen biderketak 
bururakorik gabe.

Bikoitza eta hirukoitza kontzeptuak identifikatzea eta erabiltzea. d  Ea identifikatzen eta erabiltzen dituen bikoitza 
eta hirukoitza kontzeptuak.

Urrats batzuei jarraituta problema bat ebaztea eta erantzuna 
egiaztatzea.

e  Ea jarraitzen dien problema bat ebazteko 
urratsei, eta ea egiaztatzen duen emaitza.

Bi, hiru eta lau zifrako zenbakiak 2rekin buruz biderkatzea. f  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak bi, hiru eta lau zifrako zenbakiak 
2rekin biderkatzeko.

4. unitatea. Biderketa
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea ezagutzen eta erabiltzen duen problematan zenbakien biderketarekin erlazionaturiko 
lengoaia matematikoa. 

60.-61.

Ea erabiltzen dituen bikoitza eta hirukoitza kontzeptuak ohiko hizkeran, 
ahoz nahiz idatziz.

66.-67. d

Ea irakurtzen eta ulertzen dituen problemak, hura ebazten lagunduko dion beharrezko 
informazioa aurkitzeko.

68. e

Matematikarako 
gaitasuna

Ea ezagutzen duen batuketaren eta biderketaren arteko erlazioa, eta ea ebazten dituen 
ohiko bizimoduko problemak.

60.-61. a

Ea badakizkien biderkatzeko taulak eta ea erabiltzen dituen bere inguruko egoerak 
konpontzeko.

62.-63. b

Ea ezagutzen dituen bururakorik gabeko biderketak, eta ea erabiltzen dituen gatazka 
egoerak konpontzeko. 

64.-65. b  c

Ea aplikatzen duen kopuru baten bikoitzaren eta hirukoitzaren kalkulua, errealitatearen 
arlo kuantitatiboak lantzeko.

66.-67. d

Ea erabiltzen dituen barneratutako ezagupenak logikako denbora-pasak ebazteko. 69.

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun kulturarako 
gaitasuna

Ea bereizten dituen hainbat fruta arbola. 58.-59.

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Ea azaltzen dituen, eskema gisa, unitatean landutako edukiak. 70.-71. a - f

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea egiten duen gogoeta hainbat lagunen artean gauzak berdinkidetasunez 
banatzeari buruz.

58.-59.

Ea sustatzen duen talde-lana problemak taldeka ebazteko. 70.-71.

Ea hautatzen duen aukerarik merkeena erosketa bat egitean. 72. c

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea garatzen dituen memorizatzeko teknikak biderkatzeko taulak gogoratzeko 
biderketako problemak azkar ebazteko.

62.-63. b

Ea garatzen dituen antolakuntza teknikak biderketak egiteko. 64.-65. b  c

Ea garatzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak problematan aplikatzeko. 69. f

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ea aurkezten dituen modu garbi, argi eta ordenatuan proposatutako problemen 
erantzunak.  

68. e

Ea hartzen dituen erabakiak bere kabuz, egoera bakoitzean aukera egokienak 
balioetsiz. 

72.

Gaitasun 
emozionala

Ea hautatzen duen sentimendu kontrajarriak proban jartzen dituen hainbat aukeraren 
artean.

72.
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EDUKIAK

• Biderketaren propietateak.

• 10ekin, 100ekin eta 1.000rekin biderkatzea.

• Biderketa bururakoekin.

• Problema bi modutan ebaztea.

• Bi zifrako zenbakiak 10ekin, 100ekin eta 
1.000rekin buruz biderkatzea.

• Zifra bateko zenbakiak hamarreko, ehuneko eta 
milako zehatzekin buruz biderkatzea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Biderketaren trukatze eta elkartze propietateak ezagutzea eta 
erabiltzea.

a  Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen biderketaren 
trukatze eta elkartze propietateak.

Zifra bateko zenbakia amaieran zeroak dituen unitatearekin 
biderkatzea. 

b  Ea biderkatzen duen zifra bateko zenbakia 
amaieran zeroak dituen unitatearekin.

Biderketa errazak bururakoekin egitea. c  Ea egiten dituen biderketa errazak bururakoekin.

Problema ulertzea bi modutan ebazteko. d  Ea ulertzen duen problema, eta ea gai den bi 
modutan ebazteko.

Bi zifrako zenbakiak 10ekin, 100ekin edo 1.000rekin buruz 
biderkatzea. 

e  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak bi zifrako zenbakiak 10ekin, 100ekin 
edo 1.000rekin buruz biderkatzeko.

Zifra bateko zenbakiak hamarreko, ehuneko eta milako zehatzekin 
buruz biderkatzea.

f  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak zifra bateko zenbaki bat hamarreko, 
ehuneko eta milako zehatzekin biderkatzeko.

5. unitatea. Biderketan trebatuko naiz
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea behar bezala adierazten dituen biderketak eta haien propietateak. 82.-83. a

Matematikarako 
gaitasuna

Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen biderketaren trukatze eta elkartze propietateak, 
ohiko egoeratako arazoak konpontzeko.

82.-83. a

Ea erabiltzen dituen kalkulu azkarreko estrategiak biderkadurak kalkulatzeko. 84.-85. b

Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen biderketak bururakoekin inguru hurbileko 
problemak ebazteko.

86.-87. c

Ea ebazten dituen eguneroko bizimoduko problemak bi modutan. 88. d

Ea erabiltzen dituen krokisak edo marrazki xumeak ohiko testuinguruetan problemak 
ebazteko tresna gisa.

92.

Ea kalkulatzen dituen objektuen kopuruak ikasitako eragiketak erabiliz. 92.

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ea bereizten dituen Lur planetaren hainbat ezaugarri. 80.-81.

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia 
digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Ea erabiltzen duen kalkulagailua buruz egindako eragiketak egiaztatzeko. 89. e  f

Ea erabiltzen dituen problema baten enuntziatuarekin batera doazen marrazkiak edo 
eskemak interpretazio egokiagoa bermatzeko.

90.-91.

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Ea aintzatesten duen ingurumenaren edertasuna eta hura babestearen garrantzia. 80.-81.

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea garatzen dituen antolakuntza teknikak biderketak egiteko. 86.-87. a  c

Ea garatzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak problemetan aplikatzeko. 89. e  f

Ea erabiltzen dituen unitatean ikasitakoa memorizatzeko teknikak unitatearen 
laburpena egiteko.

90.-91. a - f

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ea ebazten dituen kalkuluak estrategiarik azkarrena aukeratuz. 84.-85. b

Ea aurkezten dituen modu garbi, argi eta ordenatuan proposatutako problemen 
erantzunak.

88.

Ea planifikatzen dituen ekintzak erabaki egokienak hartuta. 92.
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EDUKIAK

• Zatiketa eta haren gaiak.

• Erdia, herena eta laurdena.

• Zatiketa zehatza eta zatiketa osoa.

• Zatiketaren proba.

• Zatiketa zifra bateko zatitzailearekin.

• Zatiduran zeroak dituen zatiketa.

• Problema ebaztea marrazki batekin edo krokis batekin lagunduta.

• Zifra adierazgarriek zenbaki bikoitia osatzen duten hamarreko zehatzak, 
ehuneko zehatzak edo milako zehatzak 2rekin buruz zatitzea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zatiketa kontzeptua ezagutzea eta erabiltzea, eta haren gaiak 
identifikatzea. 

a  Ea ezagutzen eta erabiltzen duen zatiketa 
kontzeptua, gai bakoitza identifikatuta. 

Zatiketa zehatza kontzeptua bereiztea eta erabiltzea. b  Ea identifikatzen eta erabiltzen duen zatiketa 
zehatzaren kontzeptua.

Erdia, herena eta laurdena kontzeptuak ezagutzea eta erabiltzea. c  Ea erabiltzen dituen erdia, herena eta laurdena 
kontzeptuak.

Zatiketa osoa kontzeptua bereiztea eta erabiltzea. d  Ea identifikatzen eta erabiltzen duen zatiketa 
osoaren kontzeptua.

Zatiketaren proba ezagutzea eta aplikatzea. e  Ea egiaztatzen duen zatiketen emaitza, 
zatiketaren proba erabilita.

Zifra bateko zatitzailea duten zatiketak kalkulatzea. f  Ea kalkulatzen duen zifra bateko zatitzailea 
duten zatiketen zatidura eta hondarra.

Zatiduran zeroak dituzten zatiketak kalkulatzea. g  Ea kalkulatzen dituen zatiduran zeroak dituzten 
zatiketak.

Problemak ebaztea marrazki baten edo krokis baten laguntzarekin. h  Ea ebazten dituen problemak, marrazki baten 
edo krokis baten laguntzarekin.

Zifra adierazgarriek zenbaki bikoitia osatzen duten hamarreko 
zehatzak, ehuneko zehatzak edo milako zehatzak 2rekin 
buruz zatitzea.

i  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak zifra adierazgarriek zenbaki bikoitia 
osatzen duten hamarreko zehatzak, ehuneko 
zehatzak edo milako zehatzak 2rekin zatitzeko.

6. unitatea. Zatiketa
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea deskribatzen duen ahoz zatiketa egiteko erabilitako prozesua. 100.-101. e  f

Matematikarako 
gaitasuna

Ea ezagutzen duen zatiketa zehatza, eta ea erabiltzen duen hurbileko egoerak 
konpontzeko. 

96.-97. a - c

Ea ezagutzen eta erabiltzen duen zatiketa osoa kontzeptua, eguneroko egoeratan 
banaketak egiteko.

98.-99. d

Ea egiten dituen zifra bateko zatitzailea duten zatiketak ohiko testuinguruetan. 100.-101. e  f

Ea ebazten dituen ohiko egoeratako problemak zatiketen bidez. 102.-103. e - g

Ea erabiltzen dituen krokisak edo marrazki xumeak ohiko testuinguruetan problemak 
ebazteko tresna gisa.

104. h

Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen ikasitako eragiketak hurbileko egoerak ebazteko. 108.

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun kulturarako 
gaitasuna

Ea interpretatzen duen mapa batean adierazita dagoen eguraldia. 94.-95. h

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia 
digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Ea interpretatzen duen datuen taula batean aurkeztutako informazioa. 98.-99. a  b   
d

Ea lortzen duen marrazki edo krokis batetik informazioa interpretazio hobea 
bermatzeko.

104. h

Ea erabiltzen duen kalkulagailua buruz egindako eragiketak egiaztatzeko. 105. i

Ea interpretatzen duen kartelek ematen duten informazioa. 108.

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea balioesten duen zientzialariek egindako lanaren garrantzia. 94.-95.

Ea sustatzen duen talde-lana problemak taldeka ebazteko. 106.-107.

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea garatzen dituen antolatzeko teknikak gauzen banaketa manipulazio bidez egiteko. 96.-97. a - d

Ea egiaztatzen duen zatiketa bat ondo eginda dagoela, zatiketaren proba eginez. 102.-103. e

Ea garatzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak problemetan aplikatzeko. 105. i

Ea erabiltzen dituen unitatean ikasitakoa memorizatzeko teknikak unitatearen 
laburpena egiteko.

106.-107.

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ea planifikatzen dituen beste pertsona batzuei laguntzeko ongintzako ekintzak. 108.
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EDUKIAK

• Datuak erregistratzeko taulak.

• Barra grafikoak.

• Lerroen grafikoak.

• Piktogramak.

• Marrazki edo grafiko batetik abiatuta, galderak 
asmatzea eta ebaztea.

• Amaiera 0 duten lau zifrara arteko zenbakiak 10ekin 
buruz zatitzea.

• Zifra guztiak bikoitiak dituzten lau zifrara arteko 
zenbakiak 2rekin buruz zatitzea.

• Zifra guztiak 3ren multiploak dituzten lau zifrara 
arteko zenbakiak 3rekin buruz zatitzea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zenbaketak eta datuak dituzten taulak interpretatzea eta egitea. a  Ea interpretatzen eta egiten dituen 
datuen taulak.

Barra grafikoak egitea eta interpretatzea. b  Ea interpretatzen eta adierazten dituen datuak 
barra grafikoetan.

Lerroen grafikoak egitea eta interpretatzea. c  Ea interpretatzen eta adierazten dituen datuak 
lerroen grafikoetan.

Piktogramak interpretatzea eta egitea. d  Ea interpretatzen eta adierazten dituen datuak 
piktograma batean.

Marrazki edo grafiko batean adierazitako problema bateko 
datuak interpretatzea, horietatik abiatuta galderak idaztea, eta 
ondoren, ebaztea.

e  Ea lantzen dituen eta ebazten dituen galderak, 
marrazki edo grafiko batean adierazitako 
datuetatik abiatuta. 

Amaiera 0 duten lau zifrara arteko zenbakiak 10ekin buruz zatitzea. f  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak 0n amaitzen diren lau zifrara arteko 
zenbakiak 10ekin zatitzeko.

Zifra guztiak bikoitiak dituzten lau zifrara arteko zenbakiak 2rekin 
buruz zatitzea.

g  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak zifra guztiak bikoitiak dituzten lau 
zifrara arteko zenbakiak 2rekin zatitzeko.

Zifra guztiak 3ren multiploak dituzten lau zifrara arteko zenbakiak 
3rekin buruz zatitzea.

h  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak zifra guztiak 3ren multiploak dituzten 
lau zifrara arteko zenbakiak 3rekin zatitzeko.

7. unitatea. Informazioaren tratamendua
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea ulertzen duen hiztegia, eguneroko bizimoduari buruzko hainbat datu grafikoki 
adierazterakoan, galderaren bat asmatzeko.

120. e

Matematikarako 
gaitasuna

Ea irakurtzen eta interpretatzen dituen inguruko egoerei buruzko datuen taulak. 112.-113. a

Ea interpretatzen dituen eguneroko egoerei buruzko datuak barra grafikoetan. 114.-115. b

Ea interpretatzen dituen eguneroko bizimoduko datuak lerroen grafikoetan. 116.-117. c

Ea adierazten dituen eguneroko bizimoduko datuak piktogrametan. 118.-119. d

Ea aplikatzen dituen eguneroko bizimoduan aurretik ikasitako matematikako 
ezagupenak.

122.-123.

Ea egiten dituen kalkulu errazak gehien komeni zaion aukera hautatzeko. 124.

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ea identifikatzen dituen urak eguneroko bizimoduan dituen erabilerak. 110.-111.

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia 
digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Ea ikasi duen datuak taulen bidez interpretatzen, eta ea halakorik prestatzen duen 
emandako informazio batetik abiatuta.

112.-113. a

Ea interpretatzen duen eguneroko egoerei buruz barra grafikoetan emandako 
informazioa. 

114.-115. b

Ea interpretatzen duen eguneroko egoerei buruz lerroen grafikoetan emandako 
informazioa.

116.-117. c

Ea interpretatzen duen piktograma batean emandako informazioa. 118.-119. d

Ea interpretatzen dituen grafiko batean adierazitako problema bateko datuak, eta ea 
asmatzen dituen hortik abiatuta ebatz daitezkeen problemak.

120. e

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea gogoeta egiten duen uraren zentzuzko kontsumoari buruz. 110.-111.

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Ea adierazten duen film bat gustuko duela haren tituluaren arabera. 124.

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea garatzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak problemak berehala ebazteko. 121. f - h

Ea erabiltzen dituen unitatean ikasitakoa memorizatzeko teknikak unitatearen 
laburpena egiteko.

122.-123. a - e

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ea ebazten dituen kalkuluak estrategiarik azkarrena aukeratuz. 121. f - h

Ea hautatzen duen hainbat aukeraren artean gehien gustatzen zaiona. 124.
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EDUKIAK

• Metroa.

• Zentimetroa eta dezimetroa.

• Kilometroa.

• Planoak interpretatzea. Koordenatuak.

• Problema bi eragiketarekin ebaztea.

• Amaiera 5 duen bi zifrako zenbaki bat 2rekin buruz biderkatzea.

• Amaiera 5 duten bi zifrako zenbakien arteko batuketa buruz egitea.

• Amaiera 5 duten bi zifrako zenbakien arteko kenketa buruz egitea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Metroa luzera neurtzeko unitate nagusia dela jakitea eta erabiltzea. a  Ea ezagutzen eta erabiltzen duen metroa 
neurri unitate gisa.

Zentimetroa eta dezimetroa ezagutzea eta luzera txikiak 
neurtzeko erabiltzea.

b  Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen zentimetroa 
eta dezimetroa luzera txikiak neurtzeko.

Kilometroa ezagutzea eta distantzia handiak neurtzeko erabiltzea. c  Ea ezagutzen duen kilometroa, eta ea erabiltzen 
duen distantzia handiak neurtzeko.

Plano batean puntuak aurkitzea eta sarrera bikoitzeko taula 
batean kokatzea. 

d  Ea aurkitzen eta kokatzen dituen puntuak 
plano batean.

Problema bateko datuak interpretatzea eta bi eragiketa 
erabiliz ebaztea.

e  Ea ebazten duen problema bat bi eragiketa 
erabilita.

Amaiera 5 duten bi zifrako zenbakiak 2rekin buruz biderkatzea. f  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak 5ean amaitzen diren bi zifrako 
zenbakiak 2rekin biderkatzeko.

Amaiera 5 duten bi zifrako zenbakien arteko batuketa buruz egitea. g  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak 5ean amaitzen diren bi zifrako 
zenbakien arteko batuketa egiteko.

Amaiera 5 duten bi zifrako zenbakien arteko kenketa buruz egitea. h  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak 5ean amaitzen diren bi zifrako 
zenbakien arteko kenketa egiteko.

8. unitatea. Luzera
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea interpretatzen dituen ibilbide bat egiteko azalpenak. 126.-127. a - c

Ea ulertzen dituen problemen enuntziatuak eta ea hautematen dituen galderak, 
problemak ebazteko.

136. e

Matematikarako 
gaitasuna

Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen ohiko eta ez-ohiko luzera neurriak eskola eta familia 
inguruko objektuak eta distantziak neurtzeko.

126.-127. a - c

Ea egoki erabiltzen duen metroa neurri unitate unibertsal gisa. 128.-129. a

Ea lotzen dituen objektu errealak eta zentimetrotan eta dezimetrotan 
dagozkien neurriak.

130.-131. b

Ea adierazten dituen ohiko objektuen eta distantzien luzerak hainbat neurri unitatetan. 132.-133. a - c

Ea interpretatzen duen plano bateko informazioa. 134.-135. d

Ea ebazten dituen eguneroko bizimoduko gertaera eta egoerekin loturiko problemak 
bi eragiketa erabilita.

136. e

Ea interpretatzen duen plano bateko informazioa ohiko egoerak ebazteko. 140. d

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ea erabiltzen eta interpretatzen dituen luzera unitateak bere inguruko objektuak 
neurtzeko. 

128.-129. a  b

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Ea erabiltzen duen plano bat orientatzeko. 134.-135. d

Ea erabiltzen duen kalkulagailua buruz egindako eragiketak egiaztatzeko. 137. f - h

Ea azaltzen dituen, eskema gisa, unitatean landutako edukiak. 138.-139. a - d

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Ea diseinatzen dituen pankartak gizartea hondartzak zaindu beharraz kontzientziatzeko. 140.

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea garatzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak problemak berehala ebazteko. 137. f - h

Ea egiaztatzen duen bere ikaskuntzaren aurrerapena. 138.-139.

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ea erabiltzen duen luzera neurtzeko unitate egokia neurtu beharreko objektuaren 
neurriaren edo distantziaren arabera.

130.-133. a - c

Ea azaltzen dituen erabaki bat hartzeko izan dituen arrazoiak. 140.



216  Proposamen didaktikoa 

9. unitatea. Edukiera eta masa

EDUKIAK

• Litroa.

• Litro erdia eta litro laurdena.

• Kilogramoa eta gramoa.

• Kilo erdia eta kilo laurdena.

• Problemaren ebazpena den eragiketatik abiatuta 
datuak osatzea eta problema ebaztea.

• Bi, hiru eta lau zifrako zenbakiei hamarreko zehatzak 
buruz batzea.

• Bi eta hiru zifrako zenbakiei hamarreko zehatzak 
buruz kentzea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Litroa edukiera neurtzeko unitate gisa ezagutzea eta erabiltzea. a  Ea ezagutzen eta erabiltzen duen litroa edukiera 
neurtzeko unitate gisa.

Litro erdia eta litro laurdena litroa baino txikiagoa den edukiera 
neurtzeko unitate gisa ezagutzea eta erabiltzea.

b  Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen litro erdia eta 
litro laurdena litroa baino txikiagoa den edukiera 
neurtzeko unitate gisa.

Kilogramoa masa neurtzeko unitate gisa ezagutzea eta erabiltzea. c  Ea ezagutzen eta erabiltzen duen kilogramoa 
masa neurtzeko unitate gisa.

Gramoa kilogramoa baino masa txikiagoko objektuak neurtzeko 
unitate gisa ezagutzea eta erabiltzea.

d  Ea ezagutzen eta erabiltzen duen gramoa 
kilogramoa baino masa txikiagoko objektuak 
neurtzeko.

Kilo erdia eta kilo laurdena kilogramoa baino masa txikiagoko neurri 
unitate gisa ezagutzea eta erabiltzea.

e  Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen kilo erdia eta 
kilo laurdena kilogramoa baino masa txikiagoko 
neurri unitate gisa.

Problema bateko datuak hura ebazteko eragiketa interpretatuta 
osatzea, eta ebaztea.

f  Ea osatzen dituen problema bateko datuak hura 
ebazteko eragiketa interpretatuta, eta ea 
ebazten duen.

Bi eta hiru zifrako zenbakiei hamarreko zehatzak buruz batzea. g  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak bi eta hiru zifrako zenbakiei 
hamarreko zehatzak batzeko.

Bi eta hiru zifrako zenbakiei hamarreko zehatzak buruz kentzea. h  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak bi eta hiru zifrako zenbakiei 
hamarreko zehatzak kentzeko.

Lau zifrako zenbakiei hamarreko zehatzak buruz batzea. i  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak lau zifrako zenbakiei hamarreko 
zehatzak batzeko.
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea interpretatzen dituen errezeta bat egiteko jarraitu beharreko urratsak. 148.-149.

Ea deskribatzen duen ahoz edukiera neurtzeko jarraitutako urratsak. 150.-151. a

Matematikarako 
gaitasuna

Ea zehazten duen eguneroko bizimoduan erabiltzen dituen ontzien edukiera. 150.-151. a

Ea adierazten dituen edukiera neurriak hainbat unitatetan. 152.-153. b

Ea adierazten dituen masa neurriak hainbat unitatetan. 154.-155. c  d

Ea identifikatzen dituen masa neurriak eguneroko objektuetan. 156.-157. c - e

Ea erabakitzen dituen problema bateko datuak hura ebazteko eragiketa 
interpretatuta.

158. f

Ea ebazten dituen adierazpen grafikoekin loturiko gaiak. 159.

Ea interpretatzen dituen distantziak laburrena aukeratzeko. 162.

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ea erabiltzen dituen edukiera eta masa neurtzeko unitateak errezetak 
interpretatzeko eta egiteko.

148.-149. a - e

Ea erabiltzen dituen masa neurtzeko ikasitako unitateak inguruko ohiko egoerak 
interpretatzeko.

156.-157. c - e

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Ea azaltzen dituen, eskema gisa, unitatean landutako edukiak. 160.-161. a - e

Ea interpretatzen duen kartelek ematen duten informazioa. 162.

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea sustatzen duen taldeko lana errepasorako jarduerak taldean ebatziz. 160.-161.

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea aplikatzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak masa neurtzeko unitateak 
beste unitate txikiagoetan edo handiagoetan adierazteko.

154.-155. c  d

Ea garatzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak problemetan aplikatzeko. 159. g - i

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ea aukeratzen duen edukiera neurtzeko unitaterik egokiena eguneroko egoeratan. 152.-153. a  b

Ea ezartzen dituen planak eta hartzen dituen erabakiak problema baten datuak 
hautatzeko, hura ebazten duen eragiketari erreparatuz.

158. f

Ea azaltzen dituen erabaki bat hartzeko izan dituen arrazoiak. 162.
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10. unitatea. Denbora eta dirua

EDUKIAK

• Urteak, hilak, asteak eta egunak.

• Orduak eta minutuak.

• Euroaren txanponak eta billeteak.

• Enuntziatuarekin ebatz daitezkeen galderak identifikatuta problemak 
ebaztea.

• Bi zifrako zenbakien arteko buruzko batuketa bururakorik gabe.

• Hiru zifrako zenbakien arteko buruzko batuketa bururakorik gabe.

• Bi zifrako zenbaki baten eta hiru zifrako zenbaki baten arteko buruzko 
batuketa bururakorik gabe.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Denbora neurtzeko unitateak bereiztea eta haien arteko 
baliokidetasunak ezagutzea.

a  Ea interpretatzen eta ezartzen dituen baliokidetasunak 
denbora neurtzeko unitateen artean.

Orduak eta minutuak ezagutzea eta erloju batean interpretatzea. b  Ea ezagutzen eta interpretatzen dituen orduak
eta minutuak erloju batean.

Euroaren txanponak eta billeteak ezagutzea eta erosketak egiteko 
erabiltzea. 

c  Ea ezagutzen dituen euroaren txanponak eta 
billeteak, eta ea erabiltzen dituen erosketa 
txikiak egiteko.

Enuntziatu batetik abiatuta ebatz daitezkeen problema bateko 
galderak identifikatzea.

d  Ea identifikatzen dituen, enuntziatu batetik 
abiatuta, ebatz daitezkeen problema bateko 
galderak.

Bi zifrako zenbakien arteko batuketa buruz egitea, bururakorik gabe. e  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak bi zifrako zenbakien arteko batuketa 
egiteko bururakorik gabe.

Hiru zifrako zenbakien arteko batuketa buruz egitea, bururakorik gabe. f  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak hiru zifrako zenbakien arteko batuketa 
egiteko bururakorik gabe.

Bi zifrako zenbaki baten eta hiru zifrako zenbaki baten arteko batuketa 
buruz egitea, bururakorik gabe.

g  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak bi zifrako zenbaki baten eta hiru 
zifrako zenbaki baten arteko batuketa egiteko 
bururakorik gabe.
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea erabiltzen duen denbora neurriekin erlazionaturiko hiztegia testu bat ulertzeko. 164.-165. a  b

Ea azaltzen duen ahoz zergatik ebatz daitezkeen galdera batzuk eta beste batzuk ez.  172. d

Matematikarako 
gaitasuna

Ea ezagutzen dituen denbora neurtzeko unitateak eta horien arteko baliokidetasunak. 164.-165. a  b

Ea egoki erabiltzen duen egutegia data adierazgarriak aipatzeko. 166.-167. a

Ea erabiltzen dituen erloju analogikoa eta digitala ordua irakurtzeko. 168.-169. b

Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen euroaren txanponak eta billeteak erosketak egiteko. 170.-171. c

Ea erabakitzen dituen enuntziatu batetik abiatuta ebatz daitezkeen problema 
bateko galderak. 

172. d

Ea aplikatzen dituen eguneroko bizimoduan aurretik ikasitako matematikako ezagupenak. 174.-175.

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ea ebazten dituen ohiko bizimoduko problemak denboraren neurketa tartean denean. 168.-169. a  b

Ea berregiten dituen egoera errealak euroaren txanponen eta billeteen erabilera 
praktikatzeko.

170.-171. c

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Ea interpretatzen dituen egutegi batean aurkeztutako datuak. 166.-167. a

Ea interpretatzen duen eskema grafiko batean aurkeztutako informazioa. 176.

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea garatzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak gatazka egoeratan aplikatzeko. 173. e - g

Ea erabiltzen dituen memorizatzeko teknikak unitatean ikasitakoaren laburpena egiteko. 174.-175. a - c

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ea ebazten dituen kalkuluak estrategiarik azkarrena aukeratuz. 173. e - g

Ea zehazten duen ordutegi egokia orduak interpretatuz. 176. b

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna: 
gaitasun 
emozionala

Ea hartzen dituen erabakiak haren kideen lehentasunak kontuan hartuta. 176.
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11. unitatea. Zuzenak eta angeluak

EDUKIAK

• Lerro motak.

• Zuzen motak.

• Angeluak eta haien elementuak.

• Angelu motak.

• Problema baten erantzuna gutxi gorabehera hautatzea eta egiaztatzea.

• Bi zifrako zenbakien arteko buruzko kenketa bururakorik gabe.

• Hiru zifrako zenbakien arteko buruzko kenketa bururakorik gabe.

• Hiru zifrako zenbaki baten eta bi zifrako zenbaki baten arteko buruzko 
kenketa bururakorik gabe.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Lerro motak bereiztea eta marratzea. a  Ea bereizten eta marratzen dituen lerro mota 
desberdinak.

Zuzen paraleloen eta zuzen ebakitzaileen artean bereiztea. b  Ea bereizten dituen zuzen motak: paraleloak eta 
ebakitzaileak.

Angelu bat bereiztea eta haren elementuak identifikatzea. c  Ea zuzen adierazten dituen angelu baten elementuak.

Angelu motak bereiztea. d  Ea bereizten eta identifikatzen dituen angelu 
zuzena, angelu zorrotza eta angelu kamutsa.

Problema baten erantzuna gutxi gorabehera aukeratzea eta 
egiaztatzea.

e  Ea aukeratzen duen gutxi gorabehera problema 
baten erantzuna, eta ea egiaztatzen duen. 

Bi zifrako zenbakien arteko kenketa buruz egitea, bururakorik gabe. f  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak bi zifrako zenbakien arteko kenketa 
egiteko bururakorik gabe.

Hiru zifrako zenbakien arteko kenketa buruz egitea, bururakorik gabe. g  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak hiru zifrako zenbakien arteko kenketa 
egiteko bururakorik gabe.

Hiru zifrako zenbaki baten eta bi zifrako zenbaki baten arteko kenketa 
buruz egitea, bururakorik gabe.

h  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak hiru zifrako zenbaki baten eta bi 
zifrako zenbaki baten arteko kenketa egiteko 
bururakorik gabe.
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea behar bezala bereizten eta erabiltzen duen lerro zuzenekin loturiko mintzaira. 182.-183. b

Matematikarako 
gaitasuna

Ea bereizten duen ibilbide bat lerro mota desberdinak erabilita. 178.-179. a

Ea identifikatzen dituen lerro motak testuinguru errealetan. 180.-181. a

Ea bereizten dituen zuzen paraleloak eta ebakitzaileak ohiko inguruan. 182.-183. b

Ea identifikatzen duen angelua ohiko egoeratan. 184.-185. c

Ea bereizten dituen angelu motak eskola inguruan. 186.-187. d

Ea eguneroko bizimoduko problemak ebazten dituen erantzun egokia gutxi 
gorabehera aukeratuta.

188. e

Ea interpretatzen duen jolas parke bateko planoa. 192.

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ea identifikatzen dituen ikasitako lerro motak egoera errealetan. 180.-181. a

Ea bereizten duen biderik laburrena zein den plano batean orientatuz. 192.

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Ea erabiltzen duen kalkulagailua buruz egindako eragiketak egiaztatzeko. 189. f - h

Ea adierazten duen eskema moduan unitatean ikasitako guztia. 190.-191. a - d

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea sustatzen duen taldeko lana problemak taldean eginez, eta emaitzak eztabaidatuz. 188. e

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea erabiltzen dituen beste pertsona batzuen ezagupenak bereak barneratzeko. 178.-179.

Ea erabiltzen duen eskolako materiala angelu motak bereizteko. 186.-187. d

Ea garatzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak gatazka egoeratan aplikatzeko. 189. f - h

Ea erabiltzen dituen memorizatzeko teknikak unitatean ikasitakoaren laburpena egiteko. 190.-191. a - d

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ea erabiltzen dituen trebetasunak angeluak ohiko objektuekin adierazteko. 184.-185. c

Ea finkatzen duen planen bat gerta litekeen gatazka egoeraren baterako. 192.
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12. unitatea. Irudi lauak eta gorputz
 geometrikoak
EDUKIAK

• Poligonoak, elementuak eta sailkapena.

• Triangeluen sailkapena.

• Zirkunferentzia eta zirkulua.

• Gorputz geometrikoak, elementuak eta sailkapena.

• Datuak eta galdera jakinda, enuntziatu bat asmatzea 
eta ebaztea.

• Bi eta hiru zifrako zenbakiei buruz 19 batzea 
eta kentzea.

• Hiru zifrako zenbakiei buruz 99 batzea eta kentzea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Poligono erregularrak eta irregularrak eta haien elementuak 
identifikatzea eta sailkatzea.

a  Ea bereizten dituen poligono erregularra eta 
irregularra, eta ea sailkatzen dituen alde 
kopuruaren arabera.

Triangeluak aldeen eta angeluen arabera sailkatzea. b  Ea sailkatzen dituen triangeluak aldeen eta 
angeluen arabera. 

Zirkulua, zirkunferentzia eta haien elementuak identifikatzea. c  Ea marrazten eta bereizten dituen zirkulua, 
zirkunferentzia eta haien elementuak.

Prismak identifikatzea, haien elementuak bereiztea eta sailkatzea. d  Ea bereizten duen prisma bat eta haren 
elementuak, eta ea sailkatzen duen oinarriko 
poligonoaren arabera.

Piramideak identifikatzea, haien elementuak bereiztea eta sailkatzea. e  Ea bereizten duen piramidea eta haren 
elementuak, eta ea sailkatzen duen oinarriko 
poligonoaren arabera.

Zilindroa, konoa eta esfera identifikatzea eta haien elementuak 
bereiztea. 

f  Ea bereizten dituen gorputz biribilak eta haien 
elementuak.

Problema baten enuntziatua asmatzea, haren datuak eta galdera 
jakinda, eta ebaztea.

g  Ea asmatzen duen problema baten enuntziatua, 
datuetatik eta galderatik abiatuta, eta ea 
ebazten duen.

Bi eta hiru zifrako zenbakiei buruz 19 batzea eta kentzea. h  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak bi eta hiru zifrako zenbakiei 19 
batzeko eta kentzeko.

Hiru zifrako zenbakiei buruz 99 batzea eta kentzea. i  Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako 
estrategiak hiru zifrako zenbakiei 99 batzeko eta 
kentzeko.
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea erabiltzen dituen poligonoen eta haien elementuen izenak ohiko hiztegian, eta ea 
erabiltzen dituen ahozko nahiz idatzizko komunikazioetan.

196.-197. a

Matematikarako 
gaitasuna

Ea identifi katzen eta deskribatzen dituen irudi eta gorputz geometrikoak arkitektura 
lanetan. 

194.-195. a - f

Ea bereizten dituen forma poligonalak eguneroko egoeratan. 196.-197. a  

Ea bereizten eta sailkatzen dituen triangelu motak. 198.-199. b

Ea bereizten dituen zirkulu edo zirkunferentzia forma duten eguneroko objektuak. 200.-201. c

Ea garatzen duen espazio kontzepzioa gorputz geometrikoak eraikiz. 202.-203. d - f

Ea asmatzen dituen ohiko problemen enuntziatuak galdera eta datuak jakinda. 204.  g

Ea aplikatzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak ohiko egoerak ebazteko. 205. h  i

Ea erabiltzen dituen barneratutako edukiak erosketa egoerak ebazteko. 208.

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun kulturarako 
gaitasuna

Ea ebazten dituen zirkunferentziak neurtzeko neurriak tartean dituzten eguneroko 
bizimoduko problemak.

200.-201. c

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Ea erabiltzen duen kalkulagailua buruzko kalkuluen emaitza egiaztatzeko. 205. h  i

Ea azaltzen dituen, eskema gisa, unitatean landutako edukiak. 206.-207. a - f

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea sustatzen duen taldeko lana eguneroko bizimoduko problemak ebazteko. 204.

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Ea ezagutzen eta balioesten duen gure arbasoek utzi diguten ondare historikoa. 194.-195.

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea garatzen dituen triangeluak sailkatzeko estrategiak. 198.-199. b

Ea garatzen dituen arreta eta kontzentrazio estrategiak gorputz geometrikoak haien 
elementuen behaketaren bidez bereizteko.

202.-203. d - f

Ea egiaztatzen duen bere ikaskuntzaren aurrerapena. 206.-207.

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ea hartzen duen erabaki egokia hainbat egoeraren aurrean. 208.

Gaitasun 
emozionala

Ea erakusten duen interesik eta jakin-minik gorputz geometrikoen inguruan eta forma 
horiek eraikinen eraikuntzan nola erabili diren jakiteko.

208. d - f




