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18 LH 6ko matematika

0. unitatea. Gogoan dut

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zenbaki hamartarrak zatiki hamartar bilakatzea, 
eta alderantziz.

Zenbaki hamartar bat adieraztea zatiki hamartar gisa, eta
alderantziz.

Zenbaki hamartarren arteko batuketak eta kenketak egitea. Zenbaki hamartarren arteko batuketak eta kenketak egitea.

Zenbaki hamartarrak dituzten magnitude kantitateen arteko
batuketak eta kenketak egitea, problemak ebazteko.

Zenbaki arrunten arteko eragiketa konbinatuak ebaztea, 
parentesiak dituztenak zein parentesirik gabeak.

Parentesirik ez duten zenbait eragiketa konbinaturen emaitza
kalkulatzea.

Parentesia duten zenbait eragiketa konbinaturen emaitza
kalkulatzea.

Enuntziatuak adieraztea, eragiketa konbinatuen bidez, eta ebaztea.

Luzera, edukiera eta masa neurrien oinarrizko unitateak, eta
haiek baino unitate handiagoak eta txikiagoak zein diren
ikastea, baita dagozkien ikurrak ere.

Neurri unitaterik egokiena aukeratzea magnitude kantitate bat
adierazteko.

Ordena jakin baten bidez adierazitako kantitate bat ordena
txikiagoko edo handiagoko unitate baten bidez adieraztea.

Problemak ebaztea, magnitude neurrien arteko eragiketen bidez.

Datuen maiztasun taulak irakurtzea eta interpretatzea, baita
barra, puntu, lerro eta sektore grafikoak eta piktogramak ere.

Maiztasun taula edo grafiko bateko datuak interpretatzea.

Datu multzo bat adieraztea barra, puntu, lerro edo sektore
grafiko baten zein piktograma baten bidez.

Datu multzo baten moda eta batez besteko aritmetikoa lortzea.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 9. eta 10. orr.
Matematika gaitasuna: 6-11. orr.
Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko
elkarrekintzarako gaitasuna: 7., 8., 9. eta 10. orr.

Informazioaren trataerarako gaitasuna eta gaitasun
digitala: 7. eta 11. orr.
Gizarte eta hiritar gaitasuna: 9. eta 11. orr.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 7., 9., 10. eta 11. orr.
Norberaren autonomia eta ekimena. 6., 10. eta 11. orr.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Zenbaki hamartarrak eta zatiki
hamartarrak.

Zenbaki hamartarrak adieraztea zatiki
hamartarren bidez, eta alderantziz.

Zenbaki hamartarrak zatiki
bihurtzeko estrategia menderatzea,
baita alderantziz ere.

Zenbaki hamartarren arteko
batuketak eta kenketak.

Zenbaki hamartarrak batzea eta kentzea. Arretaz jardutea, kalkuluetan akatsik
ez egiteko.

Eragiketen emaitzak behar bezala adieraztea.

Eragiketa konbinatuak. Parentesirik gabeko eragiketa konbinatuak egitea. Ordenan eta garbi aurkeztea
eragiketa konbinatuak, eta haien
emaitzak.Parentesiak dituzten eragiketa konbinatuak

egitea.

Luzera, edukiera eta masa neurrien
unitateak.

Oinarrizko neurri unitateak zein diren
identifikatzea.

Neurketak ahalik zehatzen egiteak zer
garrantzi duen kontuan hartzea,
zuzentasunez jokatzeko.

Magnitude bereko neurri unitateen arteko
baliokidetasunak.

Datu taulak eta grafikoak. Barra, puntu, lerro eta sektore grafikoak zein
piktogramak irakurtzea, interpretatzea eta
osatzea.

Grafikoak irakurtzeko eta
interpretatzeko jakin-mina izatea.
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proposamen didaktikoa 19

Balioak
• Jakin-mina. Matematikarekin zerikusia duten zientzia-

larien bizitzaren berri izateko interesa agertzea.
• Ahalegina. Denbora hartzea eta lan egitea zenbaki

hamartarrak ulertzeko eta behar bezala idazteko, pro-
blemak ebatzi ahal izateko.

• Konfiantza. Nork bere gaitasunekiko konfiantza izatea,
eguneroko bizitzako ahozko zein idatzizko enuntziatuak
adierazpen aritmetikoen bidez adierazteko, eta lortutako
eragiketa konbinatuak behar bezala ebazteko.

• Borondatea. Iritzirako kalkuluak esperimentalki egiazta-
tu nahi izatea; kalkulu zehatzetik ahalik gertuen dagoen
iritzirako kalkulua lortu nahi izatea.

Metodologia
• Gogorarazi zer esan nahi duen zenbaki hamartar batek,

zatiki hamartar baten adierazpenetik abiatuz. Galdetu
ikasleei ea inork badakien zatiki hori nola adierazten den
zenbaki hamartarren bidez, eta elkarrizketaren bidez, azal-
du nola bilakatzen diren zatikiak zenbaki hamartar.

• Gogorarazi zer zifrak adierazten dituzten zenbaki
hamartar baten batekoak, hamarrenak eta ehunenak,
adibide baten bidez. Azpimarratu zer garrantzi duen
gaiak ongi jartzeak, zenbaki hamartarren arteko batu-
ketak eta kenketak egiteko.

• Gogorarazi eragiketa konbinatuak zer ordenatan egiten
diren eta parentesiek aldatu egiten dutela ordena hori.

• Eguneroko bizitzako objektuen neurriak hartuko dituzte,
neurketa tresnak erabiliz, eta behar den neurri unitatea-
ren bidez adieraziko, emaitzak.

• Gogorarazi grafiko bateko barra guztiek zabalera bera
izan behar dutela eta luzerak adierazten duela datuaren
maiztasuna.

Diziplinartekotasuna
• Unitateko orrialdeetan ageri diren terminoen bidez, 5.

mailako lexikoa eta adierazpideak gogoratuko ditugu, eta
hitz egiteko erraztasuna eta malgutasuna aberastuko.

• Luzera, edukiera eta masa neurriek Inguruaren ezaguera-
rekin jartzen gaituzte harremanetan.

• Grafikoen azterketaren bidez, txukuntasuna sustatzen
da, baita grafikoak argi eta estetikoki aurkeztea ere.

• Zuzentasun ortografikoa hartu behar da beti kontuan
emaitzak adierazteko ez ezik kontzeptuak definitzeko
ere.

Baliabideak
• Zati daitezkeen objektuak edo uki eta zenbat daitezkeen

elementuen multzoak, zatikiekin lan egiteko.
• Paper laukiduna, marrazkiak errazago egiteko, eta

hamarrenak eta ehunenak margotzeko.
• Grafikoak dituzten egunkarietako edo aldizkarietako

ebakinak, grafikoak erakusteko eta interpretatzeko.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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20 LH 6ko matematika

1. unitatea. Multiploak eta zatitzaileak

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 23., 24., 26. eta 27. orr.
Matematika gaitasuna: 12-27. orr.
Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko
elkarrekintzarako gaitasuna: 14., 22., 23., 25. eta 27. orr.

Informazioaren trataerarako gaitasuna eta gaitasun
digitala: 24. eta 25. orr.
Gizarte eta hiritar gaitasuna: 12. eta 13. orr.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 14., 23. eta 24. orr.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 12.,
13., 23., 25. eta 27. orr.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Biderketaren propietateak aplikatzea. Biderketak egitea edo osatzea, trukatze, elkartze eta banatze
propietateak erabiliz.

Zatiketaren gaiak identifikatzea eta lotzea. Zatiketa batean deskribatzea zer esan nahi duen gaietako
bakoitzak.

Zatiketak egitea eta zatiketaren proba aplikatzea.

Zenbaki baten multiploa zer den ulertzea. Zenbaki baten multiploak kalkulatzea.

Zenbaki bat beste baten multiploa den ala ez aztertzea.

Bi zenbakiren edo gehiagoren multiplo komunetan txikiena lortzea. Bi zenbakiren edo gehiagoren m.k.t. kalkulatzea.

Zenbaki baten zatitzailea zer den ulertzea. Zenbaki baten zatitzaile guztiak kalkulatzea.

Zenbaki batek zenbat zatitzaile dituen kalkulatzea.

Bi zenbakiren edo gehiagoaren zatitzaile komunetan handiena lortzea. Bi zenbakiren edo gehiagoren z.k.h. kalkulatzea.

Zenbaki hauen zatigarritasun irizpideak ikastea eta aplikatzea:
2, 3, 5 9 eta 10.

Zatiketarik egin gabe esatea ea zenbaki bat 2, 3, 5, 9 edo 10
zenbakiez zatigarria den ala ez.

Zenbaki lehenak eta konposatuak bereiztea. Zenbaki bat lehena ala konposatua den adieraztea.

Problemak ebaztea, multiplo komunetan txikienaren eta
zatitzaile komunetan handienaren bidez.

Problemak ebaztea, multiplo komunetan txikienaren edo
zatitzaile komunetan handienaren bidez.

Buruzko kalkulurako estrategiak erabiltzea eta asmatzea, bi edo
hiru zifrako hiru zenbaki batzeko, haietako bik hamarreko edo
ehuneko zehatza osatzen badute.

Bi edo hiru zifrako hiru zenbaki batzea buruz. Horretarako,
hamarreko edo ehuneko zehatza osatzen dutenak batzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Biderketaren propietateak. Biderketaren propietateak aplikatzea,
kalkuluak azkarrago egiteko.

Biderketaren propietateak aplikatzea.

Gaiak eta zatiketaren proba. Zatiketa baten zatidura eta hondarra
kalkulatzea, eta emaitza egiaztatzea.

Beti zatiketaren proba egiteko
konpromisoa hartzea.

Zenbaki baten multiploak. Multiplo
komunetan txikiena.

Zenbaki baten multiploak kalkulatzea. Bi zenbakiren multiplo komunak lortzea
eta arreta jartzea multiplo komunetan
txikiena zein den identifikatzeko.Bi zenbakiren edo gehiagoren multiplo

komunetan txikiena identifikatzea.

Zenbaki baten zatitzaileak. Zatitzaile
komunetan handiena.

Zenbaki baten zatitzaileak kalkulatzea. Bi zenbakiren zatitzaile komunak lortzea
eta arreta jartzea zatitzaile komunetan
handiena zein den identifikatzeko.Bi zenbakiren edo gehiagoaren zatitzaile

komunetan handiena identifikatzea.

2, 3, 5, 9 eta 10 zenbakien
zatigarritasun irizpideak.

Zer zenbaki diren 2, 3, 5, 9 eta 10 zenbakiez
zatigarriak esatea, zatiketarik egin gabe.

Zatigarritasun irizpideek zer garrantzi
duten kontuan hartzea.

Zenbaki lehenak eta zenbaki
konposatuak.

Zer zenbaki diren lehenak, eta zein
konposatuak, aztertzea.

1etik 100era arteko zenbaki lehenak zein
diren jakin nahi izatea.
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proposamen didaktikoa 21

Balioak
• Enpatia. Besteen lekuan jartzen jakitea, baldintzak eta

sentimenduak kontuan hartuta, besteen bizipenak eta
zailtasunak ulertzeko.

• Jakin-mina. Matematikako kontzeptu berriak eta haien
aplikazioak ikasteko gogoa izatea.

• Erantzukizuna. Proposatutako ariketak aurreikusitako
denboran egin nahi izatea, behar den estrategiari jarrai-
tuz.

Metodologia
• Aztertu arretaz unitate honetako kontzeptu berriak:

multiploak eta multiplo komunetan txikiena, zatitzaileak
eta zatitzaile komunetan handiena, eta zenbaki lehenak
eta konposatuak.

• Bideratu ikasleak zenbaki baten multiploak infinitu
direla uler dezaten, eta zenbaki baten zatitzaile kopu-
rua finitua dela ohar daitezen; hots, zenbakia bera edo
hura baino zenbaki txikiagoak.

• Lortu taldean bi zenbakiren edo gehiagoren multiploak,
eta haietatik abiatuz, identifikatu multiplo komunetan
txikiena. Adierazi zenbaki ororen multiploa zenbakia
bera dela eta zenbaki guztien multiploa dela 0.

• Erabili estrategia bera zatitzaile komunetan handiena
azaltzeko. Adierazi zenbaki ororen zatitzailea zenbakia
bera dela eta zenbaki guztien zatitzailea dela 1.

• Ikasitakoa zabaltzeko, eskatu ikasleei zenbait zenbaki
pareren zatitzaile komunetan handiena kalkulatzeko,
zenbaki bat bestearen multiploa dela. Atera ditzatela
ondorioak ikasleek beraiek.

• Azaldu zatitzaileak adierazten duela zenbaki bat lortze-
ko zenbat aldiz biderkatu behar den beste bat aldi kopu-
ru zehatz batez. Ikus daitekeen bezala, zenbaki batzuek
–7 eta 13 zenbakiek, esaterako– 1 zenbakia eta zenba-
kia bera soilik dituzte zatitzailetzat. Horretan datza zen-
baki lehenen eta konposatuen arteko aldea.

• Egin ariketak ikasleekin zatigarritasun irizpideak nola
aplikatzen diren ikusteko, eta buruzko kalkuluak azka-
rrago egiteko.

Diziplinartekotasuna
• Unitateko zenbakizko edukia eta bertan erabiltzen diren

eragiketak problemak ebazteko, zatikien arteko eragike-
tak egiteko, magnitude neurrien arteko eragiketak egite-
ko... erabil daitezke.

• Ariketak eta eragiketak egiteko, beharrezkoak dira arre-
ta, kontzentrazioa eta ondorioak ateratzeko gaitasuna.
Hori guztia baliagarria da gainerako eskola diziplinetan
ere.

• Termino berriek ikasleen lexiko aktiboa aberasten dute.
Ikasleak ikasitako terminoak naturalki erabiltzen ahale-
ginduko dira, ahoz zein idatziz.

• Komeni da termino horiek ikasleak ikasten ari diren atze-
rriko hizkuntzan nola esaten diren lantzea, aldi berean.

Baliabideak
• Hiztegia, hitzen esanahia bilatzeko.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina

02bakun_LP 6_16181-eusk.qxd  3/9/09  10:19  Página 21



22 LH 6ko matematika

2. unitatea. Zenbaki hamartarrak eta eragiketak

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zenbaki hamartarren zati osoa eta zati hamartarra bereiztea. Zenbaki hamartar baten zati osoa eta zati hamartarra bereiztea.

Zenbaki hamartar baten zifren balioa zein den adieraztea,
posizioa kontuan hartuta.

Zenbaki hamartarrak irakurtzea eta idaztea. Zenbaki hamartarrak irakurtzea eta idaztea, bi modutan.

Hamartarrak dituzten magnitude kantitateak irakurtzea eta
idaztea, bi modutan.

Zenbaki hamartarrak adieraztea zenbakizko zuzenean. Hamarrenak, ehunenak eta milarenak dituzten hamartarrak
adieraztea zenbakizko zuzenean.

Zenbaki hamartarrak alderatzea eta ordenatzea. Bi zenbaki hamartar alderatzea, <, = edo > ikurren bidez.

Zenbaki hamartarren multzo bat ordenatzea.

Zenbaki hamartarrak hurbiltzea batekoetara, hamarrenetara eta
ehunenetara.

Zenbaki hamartar bat hurbiltzea batekoetara, hamarrenetara
edo ehunenetara.

Zenbaki hamartarren arteko batuketak, kenketak eta biderketak
egitea.

Hamartar kopuru desberdina duten hamartarrak batzea eta kentzea.

Zenbaki hamartar bat biderkatzea bi zifrako zenbaki batez.

Bi zenbaki hamartarren arteko biderketa egitea.

Galderari erantzuteko behar diren enuntziatuko datuak
erabiltzea, problemak ebazteko.

Problemak ebaztea, behar diren datuak erabiliz.

Zenbaki hamartarrak dituzten problemak ebaztea.

Buruzko kalkulua erabiltzea, atzean zeroak dituzten zifra esangarri
bateko edo biko bi zenbakiren arteko biderketa egiteko.

Atzean zeroak dituzten zifra esangarri bateko edo biko bi
zenbakiren arteko biderketa egitea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Zenbaki hamartarrak. Zenbaki hamartar baten zati osoa eta zati hamartarra
bereiztea.

Zenbaki hamartarrak zuzen eta
garbi irakurtzeko eta idazteko
interesa izatea.

Zenbaki hamartarrak irakurtzea eta idaztea, baita
hamartarrak dituzten magnitude kantitateak ere.

Zenbaki hamartarrak adieraztea zenbakizko zuzenean. Zereginak aurreikusitako
denboran egiteko ardura hartzea.

Zenbaki hamartarrak alderatzea eta ordenatzea.

Zenbaki hamartarrak hurbiltzea batekoetara, hamarrenetara
eta ehunenetara.

Zenbaki hamartarren arteko
batuketak eta kenketak.

Hiru zenbaki hamartarren arteko batuketa. Eragiketak eta haien emaitzak
argi, ordenan eta garbi
aurkeztea.Bi zenbaki hamartarren arteko kenketa.

Zenbaki hamartarren arteko
biderketak.

Zenbaki hamartar bat zenbaki arrunt batez biderkatuta zer
emaitza lortzen den kalkulatzea.

Nork bere gaitasunekiko
konfiantza izatea, hamartarrak
dituzten eragiketak ebazteko.

Bi zenbaki hamartarren biderkadura lortzea.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 28., 29., 30., 31., 33.,
38., 39., 40. eta 43. orr.
Matematika gaitasuna: 28-43 orr.
Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko
elkarrekintzarako gaitasuna: 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37.,
38., 39., 41. eta 43. orr.

Informazioaren trataerarako gaitasuna eta gaitasun
digitala: 28., 29., 32., 34., 40., 41. eta 43. orr.
Gizarte eta hiritar gaitasuna: 28., 29., 38. eta 39. orr.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 32., 33., 34., 35., 36., 39., 40.,
41., 42. eta 43. orr.
Norberaren aut. eta ekim.: 32., 33., 35., 41. eta 43. orr.
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proposamen didaktikoa 23

Balioak
• Sormena. Kodeak asmatzea, komunikazioan erabiltze-

ko.
• Borondatea. Zenbaki hamartarrak argi eta zuzen ira-

kurtzea eta idaztea, nahasketarik gerta ez dadin.
• Jakin-mina. Zenbaki hamartarrekiko interesa agertzea

eta eguneroko bizitzako problemak ebazteko erabil dai-
tezkeela ohartzea.

• Zuzentasuna. Problemak ebaztean, zenbaki hamarta-
rrek zer garrantzi duten kontuan hartzea, emaitza zeha-
tzagoa eta zuzenagoa lortzeko.

Metodologia
• Eskatu ikasleei zenbaki hamartarrak dituzten fakturak,

edo prezioak, neurriak edo edukierak idatzita dituzten
etiketak biltzeko, horma irudi bat prestatzeko taldeka.
Horrela, ikasleengan zenbaki hamartarrekiko interesa
eta jakin-mina piztuko da.

• Ondoren, irakurri horma irudian ageri diren kantitateak,
ikasleak zenbaki hamartarrak irakurtzen hasi eta horiek
behar bezala irakurtzeak zer garrantzi duen ohar daite-
zen.

• Azpimarratu kalkulagailuetan eta ordenagailuan puntua
(.) erabiltzen dela zati osoa eta zati hamartarra bereizte-
ko, eta ez koma. Puntu horri hamartar deritzo; izan ere,
zenbait herrialdetan zati osoa eta hamartarra bereizte-
ko erabiltzen dute; esaterako, Britainia Handian eta
AEBn. Horregatik, eta ez nahasteko, ez da komeni pun-
turik jartzea milakoak bereizteko.

• Azpimarratu bi ikur hauek erabiltzen direla biderketak
adierazteko: � eta ·.

Diziplinartekotasuna
• Zenbaki hamartarrak ikasteak, eta batuketaren, kenke-

taren eta biderketaren algoritmoak menderatzeak erraz-
tu egiten du ikastetxeko eta familiako problemak ebaz-
teko zeregina, eta horrez gain, Inguruaren ezaguera
arloan ikasten diren gizarte eta merkataritza bizitzako
egoeretara hurbiltzeko aukera ematen du.

• Eragiketa prozesuak ahoz adierazteak ikasleen hitz egite-
ko erraztasuna eta malgutasuna aberastuko ditu.

• Ikasleek argi, ordenan eta garbi adierazi behar dituzte
eragiketak eta problemen ebazpenak. Horrek berekin
dakar haien ohitura pertsonalak aberastea.

• Ahal bada, atzerriko hizkuntza irakasten duen irakasleak
lant dezala zenbaki hamartarrarekin zerikusia duen lexi-
koa eta jakinaraz diezaiela ikasleei nola erabiltzen diren
zenbaki hamartarrak hizkuntza horretako kulturan.

Baliabideak
• Hiztegia, hitzen esanahia bilatzeko.
• Kalkulagailua, eragiketak egiaztatzeko.
• Zenbaki hamartarrak dituzten objektuak, haiei errepa-

ratzeko eta haiekin eragiketak egiteko.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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24 LH 6ko matematika

3. unitatea. Zenbaki hamartarren zatiketa

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Bi zenbaki arrunten arteko zatiketa egitea. Bi zenbaki arrunten zatidura lortzea, hamartarrekin, zatiketa ez
denean zehatza.

Bi zenbaki arrunten zatidura lortzea, hamartarrekin, zatikizuna
zatitzailea baino txikiagoa denean.

Zenbaki hamartar bat zatitzea zenbaki arrunt batez. Zenbaki hamartar baten eta arrunt baten zatidura lortzea.

Zenbaki hamartarrak zatitzea 10ez, 100ez, 1000z..., buruzko
kalkuluak eginez.

Zatiketa baliokideak bereiztea. Zatiketa baten zatiketa baliokidea lortzea.

Zenbaki arrunt bat zatitzea zenbaki hamartar batez. Zenbaki arrunt bat zatitzea zenbaki hamartar batez.
Horretarako, zatitzailean hamartarrik gabeko zatiketa baliokide
bat erabiltzea.

Bi zenbaki hamartarren arteko zatiketa egitea. Bi zenbaki hamartarren zatidura lortzea. Horretarako, zatitzailean
hamartarrik gabeko zatiketa baliokide bat erabiltzea.

Zatiketaren proba aplikatzea, zatiketak ongi eginda daudela
egiaztatzeko.

Problemak ebaztea, grafiko bateko datuak lortuz. Barra grafiko, sektore grafiko, grafiko poligonal... batean
identifikatzea problema bat ebazteko behar ditugun datuak.

Zenbaki arrunten eta hamartarren arteko eragiketak egitea,
problemak ebazteko.

Buruzko kalkulurako estrategiak erabiltzea eta osatzea, zenbaki
bat 0,25ez edo 0,5ez biderkatzeko.

Zenbaki arruntak biderkatzea buruz 0,25ez edo 0,5ez.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Zenbaki arrunten arteko zatiketak. Bi zenbaki arrunten arteko zatiketa, eta
zatiduran hamartarrak lortzea.

Zatiketaren algoritmoa menderatzeko
interesa izatea, zatiduran hamartarrak
lortu behar direnean.

Bi zenbaki arrunten arteko zatiketa,
zatikizuna zatitzailea baino txikia denean.

Zenbaki hamartar baten eta zenbaki
arrunt baten arteko zatiketa.

Zenbaki hamartar bat zenbaki arrunt batez
zatitzea.

Zatiketak ordenan eta garbi egitea eta
aurkeztea.

Zenbaki hamartar bat zatitzea 10ez,
100ez, 1000z...

Zatiketa baliokideak. Zatiketa baliokideak lortzea, zatitzaileari
hamartarrak kenduta.

Gustura agertzea zatiketa baten zatiketa
baliokidea erraz lortu dugulako.

Zenbaki arrunt baten eta zenbaki
hamartar baten arteko zatiketa.

Zenbaki arrunt bat zenbaki hamartar
batez zatitzea.

Zatiketak ongi eginda dauden ala ez
aztertzeko ohitura hartzea.

Bi zenbaki hamartarren arteko zatiketa. Bi zenbaki hamartarren arteko zatiketa
kalkulatzea.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 45., 46., 48., 49., 50.,
52., 54., 55., 56. eta 59. orr.
Matematika gaitasuna: 44-59. orr.
Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko
elkarrekintzarako gaitasuna: 46., 47., 48., 49., 51., 52., 53.
eta 59. orr.

Informazioaren trataerarako gaitasuna eta gaitasun
digitala: 54., 55., 56. eta 57. orr.
Gizarte eta hiritar gaitasuna: 44., 45., 54. eta 55. orr.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 49., 51., 52., 53., 55., 56. eta 58.
orr.
Norberaren autonomia eta ekimena: 45-49, 52-57 eta 59. orr.
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Balioak
• Besteei zerbitzu ematea. Besteei laguntzeko prest

agertzea.
• Konfiantza. Nork bere gaitasunekiko konfiantza izatea,

zenbaki hamartarren arteko zatiketen bidez ebatzi beha-
rreko problemen ebazpenak lortzeko.

• Autoexijentzia. Zatiketaren proba beti egiteko konpro-
misoa hartzea, lortutako emaitza zuzena dela egiazta-
tzeko.

Metodologia
• Unitatea lantzen hasteko, proposatu problema erraz bat;

bi zenbaki arrunten arteko zatiketa ez-zehatz baten
bidez ebatzi beharrekoa. Azaldu banaketa zehatzagoa
izateko, zatiketa egiten jarrai dezakegula, hamartar
gehiago lortzeko. Azpimarratu, zatiketetan, hamartarren
kopurua mugatua edo infinitua izan daitekeela.

• Azpimarratu nola lortzen den zatiketa baten zatiketa
baliokidea; hau da, zatikizuna eta zatitzailea zatitu
behar direla 10ez, 100ez... Gogorarazi zatiketa egiteko,
ez dugula hamartarrik izan behar zatitzailean.

• Komeni da aipatzea eta azaltzea zer unitate ordenatan
egongo den adierazita zatiketa bakoitzaren hondarra.

• Ikasleek ohitura hartu behar dute zenbaki arruntak
10ez, 100ez, 1000z... zatitzeko buruz. Horretarako, kon-
tuan hartu behar dute koma toki bat, bi, hiru... mugitu
behar dutela ezkerrera.

• Kalkulagailua erabiltzen badute zenbaki hamartarren
arteko zatiketak egiteko, komeni da gogoraraztea puntu
hamartarra erabiltzen dela (.), komaren ordez.

Diziplinartekotasuna
• Zenbaki arrunten zatiduretan zenbaki hamartarrak lortzea,

eta zenbaki zein kantitate hamartarren arteko zatiketak
egitea baliagarria da Inguruaren ezaguerarako ez ezik mun-
du fisikoarekin eta hartako neurriekin zerikusia duten beste
egoera batzuetarako ere, sarri beharrezkoa izaten baita
hamartarrak «ateratzea», emaitza zehatzagoak lortzeko.

• Orrialde motibagarrietan landutako lexikoaren eta pro-
blemetako enuntziatuetan ageri diren termino berrien
bidez, ikasleek hitz jarioa aberastuko dute eta zehazta-
sun handiagoz hitz egingo, gizarte bizitzan.

• Komeni da ikasleak ikasten ari diren atzerriko hizkuntza-
ren bidez adieraztea zatiketaren prozesua bera ez ezik
lortutako emaitza ere.

Baliabideak
• Hiztegia, hitzen esanahia bilatzeko.
• Kalkulagailua, buruzko kalkuluak egiaztatzeko.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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4. unitatea. Berreketak eta erro koadroa

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Berreketak irakurtzea, haien gaiak identifikatzea eta zer
esanahi duten jakitea.

Berreketaren gaiak izendatzea eta zer esanahi duten idaztea.

Berreketa bat irakurtzea eta biderkagai berdinen arteko biderketa
gisa adieraztea, eta alderantziz.

Zenbakien berbidurak eta kuboak kalkulatzea. Zenbaki baten berbidura eta kuboa irakurtzea eta idaztea.

Zenbaki baten berbidura eta kuboa kalkulatzea.

10 berrekizuna duten berreketak kalkulatzea buruz. 10 berrekizuna eta edozein berretzaile duten berreketak kalkulatzea
buruz.

Zenbakiak deskonposatzea batuketak eginez digitu baten eta 10
berrekizuneko berreketa baten arteko biderketen artean.

Zenbakien erro koadroak kalkulatzea. Zenbaki baten erro koadroa kalkulatzea, beste baten berbidura dena.

Zifra bateko edo biko zenbaki baten erro koadro hurbilduak zein
diren kalkulatzea.

Kalkulagailua erabiltzea, zenbaki baten erro koadro zehatza edo
hurbildua lortzeko.

Problemak ebaztea. Horretarako, kalkulagailuaren bidez
egitea eragiketak.

Kalkulagailua behar bezala erabiltzea, problemak ebazteko.

Buruzko kalkulurako estrategiak erabiltzea eta sortzea,
hamarreko eta ehuneko zehatzen berbidura kalkulatzeko.

Hamarreko edo ehuneko zehatz baten berbidura kalkulatzea buruz.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Berreketa. Berreketako gaiak identifikatzea. Gustura agertzea, zenbaki baten
berreketak irakurtzen, idazten eta
kalkulatzen ikasi dugulako.Zenbakien berreketak irakurtzea eta idaztea.

Zenbaki arrunten berreketak kalkulatzea.

Zenbaki baten berbidura eta kuboa irakurtzea, idaztea eta
kalkulatzea.

10 berrekizuneko berreketak buruz kalkulatzea. Bat zenbakiaren atzean zeroak
dituzten zenbakiak berreketa gisa
adierazi nahi izatea.Zenbaki bat deskonposatzea, bere zifren eta 10

berrekizuneko berreketen arteko biderketak batuz.

Erro koadroa. Erro koadro
zehatza eta hurbildua.

Erro koadroaren gaiak identifikatzea. Nork bere gaitasunekiko
konfiantza izatea, zifra bateko edo
biko zenbaki baten erro koadroa
kalkulatzeko.

Zenbakien erro koadro zehatza kalkulatzea.

Zenbakien erro koadro hurbilduak kalkulatzea.

Kalkulagailua erabiltzea, edozein zenbakiren erro koadro
zehatza edo hurbildua kalkulatzeko.

Kalkulagailua erabiltzeko interesa
izatea, edozein zenbakiren erro
koadroa lortzeko.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 60., 61., 62., 63., 66.,
69., 72., 74. eta 75. orr.
Matematika gaitasuna: 60-75 orr.
Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko
elkarrekintzarako gaitasuna: 64., 65., 67., 70. eta 71. orr.

Informazioaren trataerarako gaitasuna eta gaitasun
digitala: 60., 61., 66., 67., 69., 70., 71., 72. eta 73. orr.
Gizarte eta hiritar gaitasuna: 61. eta 73. orr.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 65., 70., 71., 72. eta 74. orr.
Norberaren autonomia eta ekimena: 61., 65., 70., 71. eta 75 orr.
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Balioak
• Hezkuntza. Hitz egiten eta entzuten jakitea. Besteekiko

begirunetsua izatea, eta horrez gain, gertakari, ideologia
edo jarrera jakin bati buruzko ikuspegiak ulertzen saia-
tzea, adostasuna lortzen edo jarrerak hurbiltzen saiatze-
ko.

• Konfiantza. Nork bere gaitasunak zein diren jakitea eta
haietan konfiantza izatea, berreketak menderatzeko eta,
haien bidez, ohiko problemak ebazteko.

• Jakin-mina. Eragiketa berriak egiten eta erabiltzen ikas-
teko interesa izatea, kalkuluak egiteko eta eguneroko
bizitzako problemak ebazteko.

• Autoestimua. Nork bere gaitasunekiko konfiantza iza-
tea, bi eta hiru zifrako zenbakien erro koadro hurbildua
buruz kalkulatzeko.

Metodologia
• Aurkeztu taldeari orrialde motibagarriko pertsonaia.

Horretarako, irakurri bere biografia eta hartu hizpide
paragrafoetako bakoitza. Lotu pertsonaia matematika-
rekin.

• Azaldu ikasleei biderkagai berdinen arteko biderketa
bat, eragiketa hori bera berreketa gisa adieraz dezaten.

• Piztu jakin-mina ikasleengan, lehen bost digituen berbi-
dura eta kuboa kalkulatuz.

• Erakutsi ikasleei 1 berretzailea duen zenbaki baten
berretura zenbaki hori bera dela.

• Gaia zabaltzeko, ikasleei erakuts diezaiekegu zenbaki
baten berbidura karratu baten bidez adierazten dela
grafikoki.

• Irakatsi nola kalkulatzen diren berreketak kalkulagailua-
ren bidez, bai biderketa egiteko erabiltzen den teklaren
bidez, bai berbidurarena erabiliz.

• Aurkeztu erroketa berreketaren alderantzizko eragiketa
gisa, eta azpimarratu haren gaiak.

• Zenbaki baten erro koadro hurbildua zer den ulertzea
eta hura kalkulatzea urrats garrantzitsua da problemen
ebazpen hurbildua lortzeko, baldin eta ez badugu kalku-
lagailurik eragiketa egiteko.

Diziplinartekotasuna
• Eragiketa berrien eta haien gaien izenek aberastu egiten

dute ikasleen lexikoa, eta mezuak ulertzeko eta mezu
ulergarriak sortzeko bidea errazten.

• Eragiketa horiek egiteko gai bagara, errazago ebatziko
ditugu Inguruaren ezaguerako problemak.

• Komeni da eragiketa berrien izenak ez ezik eragiketa
horietako gaien izenak ere ikasleak ikasten ari diren
atzerriko hizkuntzan nola esaten diren adieraztea, baita
eragiketak egiteko prozesuak ere.

Baliabideak
• Hiztegia, hitzen esanahiak bilatzeko.
• Kalkulagailua, erro koadroak kalkulatzen ikasteko, pro-

blemen kalkuluak azkarrago egiteko eta buruzko kalku-
luak egiaztatzeko.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Zatikia eta haren gaiak. Zatikiak grafikoki adieraztea. Zatikien eta haien gaien esanahia
ulertzeko interesa izatea.

Zatikiak elkarren artean eta batekoarekin alderatzea.

Zenbaki mistoa. Zenbaki mistoak irakurtzea eta idaztea. Zenbaki mistoak zer esanahi duen eta nola
idazten den jakin nahi izatea.

Zatiki inpropioak zenbaki misto bilakatzea.

Zatiki baliokideak. Zatiki baliokideak identifikatzea eta lortzea. Izendatzaile bereko zatiki baliokideak
lortzen saiatzea.

Zatikiak izendatzaile beraz adieraztea.

Zatikien arteko batuketak eta
kenketak.

Izendatzaile bereko edo desberdineko zatikien arteko
batuketak eta kenketak.

Zatikien arteko batuketak eta kenketak
egiteko prest agertzea.

Zatikien arteko biderketak. Zatikien arteko biderketak egitea eta zatiki bat
zenbaki batez biderkatzea.

Ekinaren ekinez ikastea zatikien arteko
biderketak eta zatiketak nola egiten diren.

Zatikien arteko zatiketak. Zatikien arteko zatiketak kalkulatzea.

5. unitatea. Zatikiak eta haien arteko eragiketak

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zatikiak bereiztea, haien gaiak identifikatzea eta zer
esanahi duten jakitea.

Zatiki baten gaiak adieraztea eta zer esanahi duten azaltzea.

Zatikiak irakurtzea, idaztea eta adieraztea.

Zatiki propioak, inpropioak, itxurazkoak eta zenbaki
mistoak bereiztea.

Zatikiak sailkatzea: propioak, inpropioak eta itxurazkoak.

Zatiki inpropioak idaztea zenbaki misto gisa, eta alderantziz.

Zatikiak alderatzea. Izendatzaile edo zenbakitzaile bera duten zatiki pareak alderatzea.

Zatiki baliokideak identifikatzea. Bi zatiki baliokideak diren ala ez aztertzea, zenbaki bidez zein grafikoki.

Zatiki baliokideak lortzea, anplifikazio zein sinplifikazio bidez.

Zatikiak izendatzaile beraz adieraztea. Zatikiak izendatzaile beraz adieraztea, biderketa gurutzatuen bidez edo
multiplo komunetan txikienaren bidez.

Zenbakitzaile eta izendatzaile desberdinak dituzten zatikiak alderatzea.

Zatikien arteko batuketak eta kenketak egitea. Izendatzaile bereko zein desberdineko zatikiak batzea eta kentzea.

Zatikien arteko biderketak egitea. Zatiki baten eta zenbaki baten biderkadura lortzea.

Bi zatikiren biderkadura lortzea.

Zatikien arteko zatiketak egitea. Bi zatikiren arteko zatiketa egitea.

Zenbaki bat zatitzea zatiki batez, edo alderantziz.

Problemak ebaztea, kantitate baten zatikia erabiliz. Kantitate baten zatikia kalkulatzea, problemak ebazteko.

Buruzko kalkulurako estrategiak erabiltzea eta
egitea, hamarren edo ehunen batez biderkatzeko.

Zenbaki arrunt edo hamartar bat biderkatzea buruz 0,1ez edo 0,01ez.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 80., 81., 82., 83., 84.,
85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 96. eta 97. orr.
Matematika gaitasuna: 80-97. orr.
Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko elkarrekintzarako
gaitasuna: 83., 89., 90., 91., 92., 93., 95. eta 97. orr.
Informazioaren trataerarako gaitasuna eta gaitasun
digitala: 92., 93., 94., 95., 96. eta 97. orr.

Gizarte eta hiritar gaitasuna: 81., 92. eta 93. orr.
Kultura eta arte gaitasuna: 97. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 85., 88., 89., 92., 93., 94., 95. eta
96. orr.
Norberaren autonomia eta ekimena: 81., 85., 88. eta 89. orr.
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Balioak
• Jakin-mina. Zatiki bat zer den eta grafikoki nola adie-

razten den jakin nahi izatea. Zenbat zatiki mota dauden
eta kantitateak adierazteko nola erabiltzen diren jakin
nahi izatea.

• Erantzukizuna. Agindutako ariketak behar bezala egi-
tea, arreta handiz.

• Ordena. Zatikien arteko eragiketak ordenan eta garbi
egitea.

• Ahalegina eta irmotasuna. Arreta eta interesa jartzea,
zatikiekin eta haien aplikazioarekin zerikusia duen guz-
tia ulertzeko, eta ohiko egoerak eta problemak ebatzi
ahal izateko. Zailtasunei aurre egitea.

Metodologia
• Unitatea lantzen hasteko, irakurri eta hartu hizpide per-

tsonaiaren biografia eta bigarren orrialde motibagarriko
testua. Lotu bi testuak zatikiekin eta erantzun galderei
guztion artean.

• Zatikiak lantzen hasteko, zatitu objektu batzuk zati ber-
dinen kopuru jakin batean eta adierazi zenbaki hori zati-
kiaren izendatzailea dela. Ondoren, aukeratu zati horie-
tako bat edo batzuk; zenbaki hori zenbakitzailea izango
da. Azpimarratu zatikiek batekoaren zati berdinak adie-
razten dituztela beti.

• Adierazi zenbait zatiki grafikoki ikasleen aurrean; bate-
tik, ikasleak motibatzeko, eta bestetik, zatikia zer den
uler dezaten errazago. Eskatu ikasleei izendatzaile digi-
tua duen zatiki bat idazteko, eta ondoren, grafikoki
adierazteko.

• Lotu kantitate baten eta zatiki baten arteko biderketa
kantitate horren zatikia kalkulatzearekin. Hortaz, 354 �
2/3 egitea 354ren 2/3 kalkulatzearen berdina da.

• Garrantzitsua da garbi uztea neurri unitate baten zati-
kia zenbaki hamartarren bidez ere adieraz daitekeela.
Esate baterako, 3/5 kg = 0,6 kg eta 4/8 m = 0,5 m.

Diziplinartekotasuna
• Zatikien bidez, termino berriak sartzen dira ikasleen lexi-

koan. Zatikiak ulertzeak eta bereganatzeak aberastu
egiten ditu hitz jarioa eta hitz egiteko malgutasuna.

• Zatikien arteko eragiketak menderatzea oinarrizko
baliabidea da Inguruaren ezaguerarekin zerikusia duten
problemak ebazteko.

• Zatikiak garbi eta txukun adieraztea, koloreak aukera-
tzea eta batekoaren zati berdinak behar bezala marraz-
tea Plastikako baliabideak dira.

• Komeni da unitate honetako lexikoa eta adierazpideak
nola erabiltzen diren ikastea, ikasleak ikasten ari diren
atzerriko hizkuntzan.

Baliabideak
• Hiztegia, lexikoko hitzak bilatzeko.
• Zati berdinetan erraz bana daitezkeen kartoi meheak

eta objektuak, zatikiak adierazteko.
• Elementu zenbakarrien multzoak, kantitate baten zati-

kia kalkulatu ahal izateko.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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6. unitatea. Proportzionaltasuna eta ehunekoak

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Bi magnitude proportzionalak noiz diren adieraztea. Bi magnitude zuzenki proportzionalak direla ohartzea.

Bi magnitude alderantziz proportzionalak diren ohartzea.

Datuak batekoetan adieraztea, problemak ebatzi ahal
izateko.

Datuak batekoetan adierazteko metodoa erabiltzea,
proportzionaltasuneko problemak ebazteko.

Ehunekoak irakurtzea, idaztea, interpretatzea eta
aplikatzea.

Ehuneko bat zenbaki hamartar gisa adieraztea.

Zati batek guztizkoarekiko zer ehuneko adierazten duen kalkulatzea.

Kantitate baten ehunekoak zer zati adierazten duen kalkulatzea.

Kantitate bat ehuneko hainbeste beheratzeak zenbateko beherapena
adierazten duen kalkulatzea.

Kantitate bat ehuneko hainbeste igotzeak zenbateko igoera adierazten
duen kalkulatzea.

Hasierako prezioari ehuneko hainbesteko beherapena edo igoera egin
ondoren zer prezio lortzen den kalkulatzea.

Kantitate baten ehunekoen edo zatikien problemak
ebaztea, behar diren urratsak emanez.

Kantitate baten ehunekoak edo zatikiak aplikatzea, problemak
ebazteko.

Buruzko kalkulurako estrategiak erabiltzea eta sortzea,
zenbaki arruntak eta hamartarrak hamarren batez edo
ehunen batez zatitzeko.

Zenbaki arrunt edo hamartar bat zatitzea buruz 0,1ez edo 0,01ez.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Magnitude proportzionalak.
Proportzionaltasun zuzena eta
alderantzizko proportzionaltasuna.

Magnitude proportzionalen pareak identifikatzea. Bi magnitude proportzionalak diren
ala ez aztertzeko jakin-mina izatea.

Magnitude proportzionalen pareak sailkatzea:
magnitude zuzenki proportzionalak eta magnitude
alderantziz proportzionalak.

Proportzionaltasuneko problemak ebaztea, datuak
batekoetan adieraziz.

Datuak batekoetan adieraztea,
problemak ebazteko.

Ehunekoa. Ehunekoak grafikoki irakurtzea, idaztea eta adieraztea. Ehunekoek eguneroko bizitzan zer
balio duten konturatzea.

Kantitate baten zati batek kantitate osoarekiko zer
ehuneko adierazten duen kalkulatzea.

Kantitate baten ehunekoa kalkulatzea.

Hasierako kantitateari beherapena aplikatuta zer
kantitate lortzen den kalkulatzea.

Kantitate jakinei igoera eta
beherapena behar bezala
aplikatzeko interesa izatea.

Hasierako kantitateari igoera aplikatuta zer kantitate
lortzen den kalkulatzea.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 98., 99., 100., 101.,
102., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 112. eta 113. orr.
Matematika gaitasuna: 98-113. orr.
Mundu fisikoaren ezagutza eta harekiko elkarrekintza: 100.,
101., 102., 103., 105., 106., 107., 108. eta 109. orr.
Informazioaren trataera eta gaitasun digitala:
100., 101., 102., 103., 104., 105., 110., 111., 112. eta 113. orr.

Gizarte eta hiritar gaitasuna: 98., 99., 106., 107. eta 109. orr.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 100., 101., 102., 103., 108.,
109., 110., 111., 112. eta 113. orr.
Norberaren autonomia eta ekimena: 99., 100., 101., 106.,
107., 110., 111. eta 113. orr.
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Balioak
• Berdintasuna. Beste pertsonekiko diskriminazio mota

oro gaitzestea.
• Zuzentasuna. Bakoitzari berea dena edo dagokiona

ematea, eginiko lanagatik edo lortutako helburuengatik.
• Jakin-mina. Proportzionaltasun zuzena eta alderantziz-

koa zer diren jakin nahi izatea, baita eguneroko magni-
tudeen arteko proportzionaltasunak nolakoak diren ere.

• Autoestimua. Nork bere gaitasunekiko konfiantza iza-
tea, eguneroko bizitzan proportzionaltasunari eta ehune-
koei buruzko problemak ebazteko.

• Zentzuzko kontsumoa. Prezioak, eskaintzak eta behe-
rapenak kontuan hartzea, erosketetan aurrezteko.

Metodologia
• Unitate honetan, lehen aldiz landuko dituzte ikasleek

kontzeptu batzuk; hortaz, urratsez urrats egin behar dira
aurkezpenak, eta azalpenak eman ahala, ziurtatu egin
behar dugu behar bezala ulertzen ari direla kontzeptuak.

• Adibide baten bidez, azaldu zein den magnitude baten,
magnitude baten kantitatearen eta magnitude kantitate
horren neurriaren arteko aldea.

• Batekoetan adierazteko metodoa ariketa askotan erabil
daitekeena da. Horregatik, arreta handiz jokatu behar
dugu, ikasleek behar bezala uler eta erabil dezaten pro-
zesua.

• Argitu zer alde dagoen kantitate baten zatiak adierazten
duen ehunekoaren eta kantitate baten ehunekoaren arte-
an.

Diziplinartekotasuna
• Euskara arloa aberastu egingo da hitz eta adierazpide

berrien bidez; izan ere, ikasleek ulertu eta bereganatu
egin behar dituzte, ahoz zein idatziz erabiltzeko.

• Proportzionaltasuna, ehunekoa, igoera eta beherapena
familia, gizarte zein merkataritza harremanetan erabiltzen
diren hitzak dira. Horiek menderatzeak arindu eta zehaztu
egingo ditu mezuak, eta hobeto ulertuko dira.

• Unitateko terminologia bitarteko baliagarria da Ingurua-
ren ezaguera arloan ikasitako problemak eta egoerak
ebazteko.

• Merkataritza harremanetako komunikazioan zein truke-
etan, unitate honetako gaiak erabiltzen dira sarri. Horre-
gatik, komeni da unitate hau lantzean, unitateko lexikoa
adieraztea ikasleak ikasten ari diren atzerriko hizkuntza-
ren bidez.

Baliabideak
• Hiztegia, hitzen esanahia bilatzeko.
• Fakturak, prezioen etiketak, beherapenen iragarkiak eta

abar, ehunekoak ikusteko eta haiek lantzeko.
• Kalkulagailua, buruzko kalkuluak egiaztatzeko.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zenbaki osoak identifikatzea. Zenbaki osoak irakurtzea eta idaztea.

Zenbaki osoak zenbakizko zuzenean adieraztea. Zenbaki osoak kokatzea zenbakizko zuzenean.

Puntu batek zenbakizko zuzenean zer zenbaki oso adierazten
duen ikustea.

Aurkako zenbakiak identifikatzea. Aurkako bi zenbaki kokatzea zenbakizko zuzenean.

Zenbaki baten aurkako zenbakia idaztea.

Zenbaki osoak alderatzea eta ordenatzea. Bi zenbaki oso alderatzea.

Zenbaki osoen multzoa ordenatzea.

Zenbaki osoen arteko batuketak. Zeinu bereko bi zenbaki osoren arteko batuketa egitea.

Zeinu desberdineko bi zenbaki osoren arteko batuketa egitea.

Puntuak adieraztea plano cartesiarrean. Plano cartesiarraren koordenatu ardatzak eta jatorria kokatzea.

Eskala marraztea plano cartesiarraren ardatzetan.

Plano cartesiarreko puntu baten koordenatuak idaztea.

Puntu bat aurkitzea, plano cartesiarrean, koordenatuak jakinda.

Problemak ebaztea, zenbaki osoen bidez, eta ebazpenak
baduela zentzua egiaztatzea.

Zenbaki osoei buruzko problemetan lortutako emaitzek badutela
zentzua egiaztatzea.

Buruzko kalkulurako estrategiak erabiltzea eta egitea, zenbaki
bat 0,5ez biderkatzeko eta zatitzeko.

Zenbaki arruntak edo hamartarrak 0,5ez biderkatzea eta
zatitzea buruz.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Zenbaki osoak. Zenbaki osoak irakurtzea eta idaztea. Zenbaki osoak eguneroko egoerei
aplikatzeko jakin-mina eta interesa
izatea.Zenbaki osoak adieraztea zenbakizko zuzenean.

Zenbaki osoak alderatzea eta ordenatzea.

Aurkako zenbakiak. Zenbaki baten aurkako zenbakia idaztea. Eginiko akatsak onartu eta haiek
zuzentzeko gogoa izatea.

Aurkako zenbakien kokapena zenbakizko zuzenean.

Zenbaki osoen arteko batuketa. Zeinu bereko edo desberdineko zenbaki arruntak batzea. Kalkuluak zehaztasunez egitea.

Plano cartesiarra. Puntu baten
koordenatuak.

Koordenatu ardatzak eta jatorria marraztea, plano
cartesiar bat osatzeko.

Plano cartesiarra garbi marrazteko
eta puntuen koordenatuak
irakurtzeko prest agertzea.

Plano cartesiar bateko puntu bat zer bi koordenatuk
osatzen duten zehaztea.

Puntu bat kokatzea plano cartesiarrean, haren bi
koordenatuak jakinda.

7. unitatea. Zenbaki osoak

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 114., 115., 116., 118.,
119., 120., 121., 122., 124., 125., 126., 128. eta 129. orr.
Matematika gaitasuna: 114-129. orr.
Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko
elkarrekintzarako gaitasuna: 116., 117., 118., 119., 120.,
121., 123., 124., 125., 127. eta 129. orr.

Informazioaren trataerarako gaitasuna eta gaitasun
digitala: 117., 118., 119., 122., 123., 126., 128. eta 129. orr.
Gizarte eta hiritar gaitasuna: 115., 122., 123. eta 127. orr.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 118., 119., 120., 121., 124.,
125., 126. eta 128. orr.
Norberaren auton. eta ekimena: 115., 116., 124., 125. eta 128. orr.
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Balioak
• Zintzotasuna. Zuzentasunez jokatzea, inor engainatu

gabe. Arauak eta emaniko hitza betetzea.
• Nork bere buruan konfiantza izatea. Interesaren eta

ahaleginaren bidez, gauza berriak ikas daitezkeela pen-
tsatzea; esate baterako, zenbaki osoak.

• Autonomia. Espazioan orientatzeko gai izatea, norbera-
ren posizioa edo inguruko objektuena kokatuz eta des-
kribatuz.

Metodologia
• Unitatea hasteko, irakurri zer tenperatura adierazten

duen termometroak eta idatzi arbelean, datu hori zenba-
ki osoekin lotzeko.

• Utzi garbi zenbaki oso guztiak eta haien unitate osoak
hartzen direla kontuan; zenbaki oso guztiek, 0k izan ezik,
beren aurkakoa dute, eta zenbaki oso oro txikiagoa da
eskuinean duen beste edozein zenbaki baino.

• Zenbaki osoei buruzko azalpenak emateko, jarri beti aurrean
zenbakizko zuzena, eta aipatu zenbakien aurrean jarritako
zeinuak (+ edo –) hau adierazten duela; zenbakiak zer posi-
zio duen zuzen horretan 0rekiko.

• Plano cartesiarra zer den azaltzeko, marraztu ardatzak,
tarteak ardatzetan, idatzi koordenatuak dagozkien zei-
nu eta guzti, marraztu puntu bat, idatzi haren koordena-
tuak, esan zein diren koordenatuen zeinuak koadrante
bakoitzean eta abar.

Diziplinartekotasuna
• Unitate honetan, aurreneko aldiz aurkezten dira Lehen

Hezkuntzan zenbaki osoak. Horiek irakurtzen eta adie-
razten ikasita, termino berriak txertatuko dituzte ikasle-
ek lexikoan eta Euskara arloan. Gainera, plano cartesia-
rra zer den eta koordenatuen bidez puntuak bilatzen
ikasita, ikasleak oso estrategia baliagarriaz jabetuko
dira Inguruaren ezaguerarako.

• Zenbakizko zuzeneko aurkako zenbakiek, zerorekiko
simetrikoak direla ikusita, zenbait gailu ulertzen, inter-
pretatzen eta erabiltzen laguntzen digute, baita elemen-
tu simetrikoen bidez adierazpen plastikoak egiten ere.

Baliabideak
• Hiztegia, hitz ezezagunen esanahia zein den bilatu ahal

izateko.
• Termometroa, altitudeak eta sakonerak dituzten mapa

geografikoak, data historikoen egutegia eta abar, zenba-
ki osoak ikusteko eta lantzeko.

• Plano cartesiar handia, arbelean marraztutakoa, pun-
tuak bilatzeko eta koordenatuak zehazteko.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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8. unitatea. Planoak eta mapak

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Planoak eta mapak irakurtzea eta interpretatzea. Elementu batek plano edo mapa batean zer kokapen duen adieraztea.

Elementu bat kokatzea planoan edo mapan, posizioa jakinda.

Ibilbide bati jarraitzea plano edo mapa batean.

Zenbakizko eskalak eta eskala grafikoak interpretatzea. Objektu baten benetako neurriak kalkulatzea, zer eskalatan adierazita
dagoen jakinda.

Plano edo mapa batean adierazitako distantzia baten benetako
neurria kalkulatzea, eskala jakinda.

Objektu edo distantzia bat marraztea, eskala jakin batean.

Irudi berdinak eta antzeko irudiak bereiztea. Antzeko bi irudiren zatidura edo antzekotasun arrazoia kalkulatzea.

Bi irudi antzekoak diren ala ez aztertzea.

Simetria duten irudiak eta irudi simetrikoak bereiztea. Irudi edo objektu multzo batean, simetrikoak zein diren jakitea.

Irudi batek simetria ardatzik baduen ala ez aztertzea.

Irudi baten translazioa zertan datzan jakitea. Irudiak lortzea, beste bat transladatuta.

Biraketa bat zer den eta zer elementu dituen deskribatzea. Puntu edo irudi baten biraketaren noranzkoa eta anplitudea lortzea.

Problemak ebaztea, eskalak dituzten planoak eta mapak
erabiliz.

Eskala behar bezala aplikatzea, kalkuluak egin eta proposatutako
problemak ebazteko.

Buruzko kalkulurako estrategiak erabiltzea eta egitea,
kantitate baten % 1, % 10, % 25 eta % 50 lortzeko.

Kantitate baten % 1, % 10, % 25 edo % 50 kalkulatzea buruz.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Planoak eta mapak. Planoak eta mapak irakurtzea eta interpretatzea, baita
haietan ageri diren sinboloak ere.

Marrazkiak garbi eta zehaztasunez
egitea.

Tokiak kokatzea eta aurkitzea planoetan eta mapetan.

Zenbakizko eskala 
eta eskala grafikoa.

Eskala interpretatzea plano edo mapa batean. Zenbakizko eskala eta eskala grafikoa
aztertzeko, ulertzeko eta aplikatzeko
prest agertzea.

Eskala kontuan hartzea, objektu bat adierazteko edo
adierazitakoaren benetako neurriak lortzeko.

Irudi berdinak eta antzeko
irudiak.

Bi irudi antzekoak diren ala ez aztertzea. Irudi berdinak eta antzeko irudiak
bereizteko interesa izatea.

Planoko mugimenduak:
simetria, translazioa eta
biraketa.

Irudi bat transladatzea, haren irudi berdinak lortzeko. Neurketa tresnak arretaz erabiltzeko
eta neurriak zehaztasunez hartzeko
interesa izatea.Simetria duten irudiak eta irudi simetrikoak deskribatzea.

Puntu edo irudi batek eginiko biraketaren anplitudea
neurtzea eta biraketaren noranzkoa adieraztea.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 131., 132., 133.,
134., 136., 137., 138., 139., 141., 142., 144. eta 145. orr.
Matematika gaitasuna: 130-145. orr.
Mundu fisikoaren ezagutza eta harekiko elkarrekintza: 132.,
133., 134., 135., 136., 140., 141. eta 145. orr.
Informazioaren trataera eta gaitasun digitala: 132., 133.,
135., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 143., 144. eta 145. orr.

Gizarte eta hiritar gaitasuna: 130., 131., 132., 133., 134., 135.,
141. eta 143. orr.
Kultura eta arte gaitasuna: 134., 135., 136., 137., 138., 139. eta
143. orr.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 130., 131., 132., 133., 136.,
137., 138., 139., 141., 142. eta 144. orr.
Norberaren auton. eta ekimena: 130., 131., 132., 133. eta 145. orr.
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Balioak
• Autoexijentzia. Ahalik arreta handiena jartzea, ikaste-

txeak ematen dituen aukera guztiez baliatzeko.
• Ahalegina. Borondatea, denbora, lan egiteko eta gain-

ditzeko gogoa izatea, proposatutako helburuak lortzeko.
• Talde lana. Ikaskideekin batera lan egitea, taldeka egin

beharreko ariketetan, agindutako lanak egiteko ardura
hartzea, besteen lana onartzea, taldeko arauei jarraitzea
eta abar.

• Pertseberantzia. Irmoki lan egitea, eskala zer den behar
bezala ulertzeko, eta ezagutza horretaz baliatzea, plano-
ak eta mapak irakurtzeko eta interpretatzeko.

• Sormena. Simetria duten irudiak, irudi simetrikoak eta
antzeko irudiak konbinatuz eta margotuz, elementu
estetikoak osatzea.

Metodologia
• Erabili eskaladun planoak eta mapak, eta interpretatu.
• Erabil ditzatela konpasa eta erregela, paperean benetako

objektuen irudiak marrazteko, eskala kontuan hartuta.
• Erakutsi nola interpretatzen den eskala. Argitu zenbakizko

eskalak ez duela neurri unitaterik.
• Maila honetan, antzeko irudiak ikasiko dituzte lehen aldiz.

Ahalegindu ikasleek behar bezala uler dezaten nola egiaz-
tatzen den bi objektu edo irudi antzekoak direla. Azpima-
rratu oso garrantzitsua dela antzekotasuna, maketak,
eskulturak, planoak eta abar osatzeko.

• Simetriak eta biraketak aztertzeko, komeni da uki dai-
tezkeen objektuak edo irudiak erabiltzea.

Diziplinartekotasuna
• Unitate honen bidez, kontzeptu berriak txertatzen dira

orain arte Matematika arloan ikasitakoan. Lexiko horrek
ikasleen ahozko zein idatzizko lexikoa aberastu behar
du. Horiek bereganatzeak eta erabiltzeak berekin dakar
hizkuntza adierazpena hobetzea.

• Unitate honetako edukiak oinarrizkoak dira Inguruaren
ezaguerarako, bai adierazpen geografikoei dagokienez,
bai eta elementu natural edo artifizial simetrikoak edo
simetriadunak badirela ohartzeko ere.

• Simetria duten irudiak, irudi simetrikoak eta antzeko iru-
diak Plastika arloan erabiltzen dira.

• Komeni da lexiko berria ikasleak ikasten ari diren atze-
rriko hizkuntzan txertatzea.

Baliabideak
• Hiztegia, hitzen esanahia bilatzeko.
• Ikastetxeko, herriko... planoak, errepide mapak eta abar,

zenbait elementu kokatzeko.
• Simetria duten objektuak eta objektu simetrikoak, haien

ezaugarriak deskribatzeko.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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9. unitatea. Neurri unitateak

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Luzera neurrien unitateak, dagozkien ikurrak eta haien arteko
baliokidetasunak identifikatzea.

Luzera neurri bat zenbait unitateren bidez adieraztea.

Modu sinplean adieraztea modu konplexuan adierazitako luzera
neurri bat, eta alderantziz.

Edukiera neurrien unitateak, dagozkien ikurrak eta haien arteko
baliokidetasunak identifikatzea.

Edukiera neurri bat zenbait unitateren bidez adieraztea.

Modu sinplean adieraztea modu konplexuan adierazitako
edukiera neurri bat, eta alderantziz.

Masa neurrien unitateak, dagozkien ikurrak eta haien arteko
baliokidetasunak identifikatzea.

Masa neurri bat zenbait unitateren bidez adieraztea.

Modu sinplean adieraztea modu konplexuan adierazitako masa
neurri bat, eta alderantziz.

Azalera neurrien unitateak, dagozkien ikurrak eta haien arteko
baliokidetasunak identifikatzea.

Azalera neurri bat zenbait unitateren bidez adieraztea.

Baliokidetasunak ezartzea nekazaritza neurriekin.

Magnitude baten neurrien arteko batuketak, kenketak
biderketak eta zatiketak egitea.

Modu konplexuan edo sinplean adierazitako magnitude neurrien
arteko batuketak eta kenketak egitea.

Modu konplexuan edo sinplean adierazitako magnitude neurriak
biderkatzea edo zatitzea zenbaki batez.

Informazioa biltzeko unitateak irakurtzea eta interpretatzea. Gailu elektronikoetan informazioa biltzeko erabiltzen diren
unitateen arteko baliokidetasunak ezartzea.

Problemak ebaztea, neurri unitateen bidez. Zenbait neurri unitateren bidez adierazitako magnitudeen arteko
eragiketak egitea, problemak ebazteko.

Buruzko kalkulurako estrategiak erabiltzea eta egitea, azalera unitateak
ordena txikiagoko edo handiagoko unitateen bidez adierazteko.

Azalera unitateak ordena txikiagoko edo handiagoko unitateen
bidez adierazteko kalkuluak egitea buruz.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Metroa eta luzera neurrien beste
unitate batzuk.

Objektuen luzera neurtzea, eta neurriak zenbait unitateren
bidez adieraztea, modu sinplean zein konplexuan.

Neurketak ahalik zehatzena egiteko,
emaitza behar bezala adierazteko
eta kasu bakoitzean egokiena den
unitatearen ikurra erabiltzeko
interesa izatea.

Litroa eta edukiera neurrien beste
unitate batzuk.

Ontzien edukiera neurtzea, eta neurriak zenbait unitateren
bidez adieraztea, modu sinplean zein konplexuan.

Gramoa eta masa neurrien beste
unitate batzuk.

Zenbait gorputzen masa neurtzea, eta neurriak zenbait
unitateren bidez adieraztea, modu sinplean zein konplexuan.

Metro koadroa eta azalera
neurrien beste unitate batzuk.

Gainazalen azalera neurtzea, eta neurriak zenbait unitateren
bidez adieraztea; esaterako, nekazaritzako azalera unitateak.

Eragiketak magnitude neurriekin. Modu sinplean zein konplexuan adierazitako magnitude
neurrien arteko batuketak eta kenketak egitea, zenbaki
batez biderkatzea edo zenbaki batez zatitzea.

Eragiketak eta haien emaitzak
ordenan, arretaz eta garbi
aurkeztea.

Informazioa biltzeko unitateak. Zenbait gailu elektroniko eta digitalen edukiera
irakurtzea eta interpretatzea.

Edukiera digitaleko unitateak ikasi
nahi izatea. 

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 150., 151., 152., 153.,
154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 161., 162., 164. eta 165.
orr.
Matematika gaitasuna: 150-165. orr.
Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko
elkarrekintzarako gaitasuna: 152., 153., 154., 155., 156.,
157., 160., 161., 162., 163. eta 165. orr.

Informazioaren trataerarako gaitasuna eta gaitasun digitala:
150., 152., 153., 154., 155., 158., 159., 161. eta 163. orr.
Gizarte eta hiritar gaitasuna: 151. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 150., 151., 156., 157., 158.,
159., 161., 162., 163. eta 164. orr.
Norberaren autonomia eta ekimena: 151., 152., 153., 154.,
155., 156., 157. eta 165. orr.
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Balioak
• Esker ona. Beste pertsonek emaniko laguntza eta egini-

ko mesedeak eskertzea, hitzen edo jarreraren bidez.
• Zuzentasuna. Neurketak zehaztasunez egiteak zer

garrantzi duen kontuan hartzea, zuzentasunez jarduteko.
• Jakin-mina. Informazioarekin eta komunikazioarekin zeri-

kusia duten ezagutza berriez jabetzeko eta horiek baliabide
informatikoetan erabiltzeko interesa izatea.

Metodologia
• Neurriei dagozkien unitateak eta tresnak azkar eta zehatz

erabiltzen ikasteko, neurketak egin behar dira eta maiz
erabili behar dira horretarako tresnak. Ahal dela, zeregin
hori ez dadila monotono bilakatu; hau da, ikasleen zeregi-
na ez dadila mugatu soil-soilik arkatzaren eta paperaren
bidez unitateak behin eta berriz ordena batetik bestera
aldatzera. Jarduera hauen bidez osatzen da ikaskuntza:
neurketak egin, neurriak egiaztatu, neurriak zenbait uni-
tateren bidez adierazi, neurriekin eragiketak egin, eta ikas-
tetxe eta familia inguruko problemak ebatzi.

• Ikasleei azalera unitateen nozioa hurbiltzeko, bi plano
landuko ditugu, batik bat: lehenik, metro, dezimetro eta
zentimetro koadroak osatuko ditugu, ikasleek erreferen-
tzia gisa izan ditzaten; bigarrenik, zenbait irudiren aza-
lerak kalkulatuko ditugu iritzira eta egiaztatu egingo
ditugu ondoren.

• Maila honetan, nekazaritza neurrien unitateak ageri
dira lehen aldiz, eta basoberritzeei, suteei, lur sailei...
buruzko problemekin lot daitezke.

Diziplinartekotasuna
• Elkarrizketaren bidez, neurri unitateen eta neurketa tres-

nen izenak txertatuko dituzte ikasleek beren lexikoan.
Horrez gain, behar bezala adierazi beharko dituzte
emaitzak ahoz zein idatziz, eta ahoz deskribatu beharko,
batuketak, kenketak, biderketak eta zatiketak kalkula-
tzeko prozesuak.

• Neurri unitateak eta neurketa tresnak menderatzea
oinarrizko baliabidea da, Inguruaren ezaguera arloko
neurriekin zerikusia duen oro lantzeko, baita Plastika eta
Gorputz Hezkuntzako arloetako zenbait alderdi lantzeko
ere.

• Neurri unitateak berberak direnez ia herrialde guzti-guz-
tietan, komeni da ikasleek ikasten ari diren atzerriko hiz-
kuntzako lexikoan txertatzea ikasitako neurri unitateen
izenak ez ezik emaitzak adierazteko erabiltzen den
modua bera ere.

Baliabideak
• Neurketa tresnak: erregela graduatua, neurketa zinta,

balantza, baskula, ontzi graduatuak eta abar.
• Gailu informatikoei eta digitalei buruzko publizitate libu-

ruxkak eta etiketak, informazioa biltzeko duten edukie-
ra aztertzeko eta alderatzeko.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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10. unitatea. Azalera eta irudi lauak

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Karratuaren, laukizuzenaren, erronboidearen eta
erronboaren azalera kalkulatzea.

Karratuen, laukizuzenen, erronboideen eta erronboen azalerak
kalkulatzea, neurriak jakinda edo erregelaz neurtuta.

Triangeluaren azalera kalkulatzea. Irudi triangeluarren azalera kalkulatzea, oinarria eta altuera jakinda edo
erregelaz neurtuta.

Poligono erregularren azalera kalkulatzea. Poligono erregularren azalera kalkulatzea, aldearen edo perimetroaren
neurria eta apotemarena jakinda, edo erregelaz neurtuta.

Poligono irregularren azalera kalkulatzea. Irudi irregularren azalera kalkulatzea, irudiak azalera jakineko iruditan
deskonposatuta.

Irudi zirkularrak eta haien elementuak identifikatzea. Zirkuluaren elementuak adieraztea.

Irudi zirkularrak marraztea eta deskribatzea.

Zirkuluaren eta irudi zirkularren azalera kalkulatzea. Zirkulu baten azalera kalkulatzea, erradioaren edo diametroaren neurria
jakinda edo erregelaz neurtuta.

Sektore zirkular baten azalera lortzea, anplitudea jakinda edo neurtuta.

Zirkulu segmentuaren eta koroa zirkularraren azalera kalkulatzea.

Zuzenen eta zirkunferentzien kokapen erlatiboa
deskribatzea.

Zuzen baten eta zirkunferentzia baten kokapen erlatiboa adieraztea.

Bi zirkunferentziaren kokapen erlatiboa adieraztea.

Problemak ebaztea. Horretarako, ebazpen hurbildua
ematea, eta ondoren, hura egiaztatzea.

Poligonoen eta zirkuluen azalerak kalkulatzeko problemetan, ebazpen
hurbildua lortzea, eta ondoren, ebazpen zehatzarekin alderatzea.

Buruzko kalkulurako estrategiak erabiltzea eta egitea,
bat zenbakia batzeko eta kentzeko zatiki bati.

Zatiki bati bat zenbakia batzea edo kentzea buruz. 

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Karratu, laukizuzen, erronboide eta
erronboaren azalera.

Karratuen, laukizuzenen, erronboideen eta erronboen
azalera kalkulatzea.

Azalerak kalkulatzean, emaitzen
logika egiaztatzeko interesa izatea.

Triangeluaren eta poligono
erregularren azalera.

Triangeluen eta poligono erregularren azalera
kalkulatzea.

Poligono irregularren azalera. Poligono irregularrak deskonposatzea eta azalera
kalkulatzea.

Zirkulua eta haren elementuak. Zirkuluaren elementuak marraztea eta deskribatzea. Azalpenak ematean, azalpenei
dagozkien marrazkiak erabiltzeko
prest agertzea.Irudi zirkularrak: zirkuluerdia,

sektore zirkularra, zirkulu segmentua
eta koroa zirkularra.

Irudi zirkularrak marraztea eta deskribatzea.

Zirkuluaren eta irudi zirkularren
azalera.

Zirkuluaren eta sektore zirkularraren azalera lortzea. Irudi zirkularren azalera kalkulatzeko
prozesua ordenan, garbi eta argi
aurkeztea.Segmentu eta koroa zirkularren azalera lortzea.

Zuzenen eta zirkunferentziaren
kokapen erlatiboa.

Zuzenen eta zirkunferentzien kokapen erlatiboa
deskribatzea, baita bi zirkunferentziarena ere.

Kokapen erlatiboei arretaz
erreparatzea.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 166., 167., 168., 169.,
170., 171., 172., 175., 176., 177., 178., 180. eta 181. orr.
Matematika gaitasuna: 166-181 orr.
Mundu fisikoaren ezagutza eta harekiko elkarrekintza: 168.,
169., 170., 171., 173., 174., 176., 177., 179. eta 181. orr.
Informazioaren trataera eta gaitasun digitala: 168., 169.,
170., 171., 172., 173., 174., 175., 176., 177., 179. eta 181. orr.

Gizarte eta hiritar gaitasuna: 166. eta 167. orr.
Kultura eta arte gaitasuna: 170., 171., 172., 175., 180. eta
181. orr.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 166., 167., 170., 171., 173.,
174., 176., 177., 178., 180. eta 181. orr.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna:
166., 167., 168., 169., 176., 177., 179., 180. eta 181. orr.
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Balioak
• Irmotasuna. Helburu edo ikaskuntza bat lortzeko zailta-

sunak eta oztopoak gainditzea, eragozpenei aurre egi-
nez.

• Konpromisoa. Nork bere erabakiei eta besteek ezarrita-
ko betebeharrei eustea, eta haiek betetzen saiatzea.

• Sormena. Maiz erabiltzen diren objektuekin edo jostailue-
kin zerikusia duten ideia berriak gauzatzea; esaterako,
kometak. Horretarako, unitateko ezagutzez baliatzea.

• Irudimena. Gorputz geometrikoak irudikatzea, osatu
aurretik.

Metodologia
• Argitu zer diren azalera eta gainazal kontzeptuak. Gogo-

rarazi irudi baten azalera neurtzea unitate gisa hartuta-
ko beste batekin alderatzea dela, eta unitate hori kon-
bentzionala edo ez-konbentzionala izan daitekeela.

• Adierazi grafikoki nola ondorioztatzen diren erronboa-
ren eta triangeluaren azalerak.

• Triangelu baten azaleratik abiatuz, ondorioztatu nola kal-
kula daitekeen poligono erregular baten azalera, idatzi for-
mula, eta ebatzi ariketa bat edo bi denen artean.

• Ondorioztatu zirkuluaren azalera, poligono erregular
baten azaleratik abiatuz. Horretarako, lotu zirkunferen-
tzia perimetroarekin, eta erradioa, apotemarekin.

• Proposatu ikasleei sektore zirkularren azalera kalkulatze-
ko, datuak batekoetan adierazteko metodoaren bidez
(magnitudeetan azaldutakoa).

Diziplinartekotasuna
• Zenbait forma eta irudiren azalera kalkulatzeko erabil-

tzen den prozedura ahoz azaltzeak, eta azalera neurrien
unitateen eta ikurren izenak erabiltzeak aberastu egiten
du ikasleen lexikoa. Horren ondorioz, haien adierazpe-
nak zehatzagoak eta argiagoak izango dira.

• Unitate honetako edukiek euskarria ematen diote Ingu-
ruaren ezaguera arloari, zenbait gainazal eta lur sailen
azalera kalkulatzearekin zerikusia duten problemak
ebazteko.

• Ohikoa denez, komeni da ikasleek ikasten ari diren atze-
rriko hizkuntzako lexikoan txertatzea azalerak kalkula-
tzeko erabili dituzten prozesuak.

Baliabideak
• Hiztegia, ulertzen ez ditugun hitzen esanahiak bilatu

ahal izateko.
• Kartoi mehea, erregela, konpasa eta guraizeak.
• Erregela graduatua eta angelu garraiagailua, irudien

neurriak hartzeko.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Gorputz geometrikoak bereiztea. Gorputz geometrikoak sailkatzea.

Poliedroak identifikatzea eta haien elementuak deskribatzea.

Poliedro erregularrak eta haien garapenak identifikatzea. Poliedro erregular bakoitza deskribatzea eta izendatzea.

Poliedro irregularrak deskribatzea eta sailkatzea. Prismak eta piramideak bereiztea, elementuak deskribatzea, eta
zuzenak, zeiharrak, erregularrak ala irregularrak diren esatea.

Poliedro baten oinarriaren perimetroa eta aurpegien azalera
kalkulatzea, neurriak jakinda edo erregelaz neurtuta.

Zilindroa, konoa eta esfera identifikatzea eta deskribatzea. Objektu zilindrikoak, konikoak edo esferikoak bereiztea.

Perimetroak eta azalerak kalkulatzea, zilindroetan eta konoetan.

Metro kuboa (m3), dezimetro kuboa (dm3) eta zentimetro kuboa
(cm3) gorputzen bolumenaren neurri unitateak direla ikastea.

Gorputz baten bolumena lortzea, beste batenarekin alderatuz.

Bolumen neurri bat adieraztea, zenbait unitateren bidez.

Gorputz kubiko eta ortoedrikoen bolumena kalkulatzea.

Edukiera eta bolumena lantzeko problemak ebaztea. Likidoen edukierarekin eta bolumenarekin zerikusia duten
problemak ebaztea, unitateen arteko baliokidetasuna aplikatuz.

Buruzko kalkulurako estrategiak erabiltzea eta egitea, ordena
bateko bolumen unitateak beste ordena baten bidez adierazteko.

Ordena jakin bateko bolumen kantitateak ordena txikiago edo
handiago baten bidez adieraztea, kalkuluak buruz eginez.

11. unitatea. Gorputz geometrikoak
Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 182., 183., 184.,
185., 186., 188., 191., 192., 193., 194., 196. eta 197. orr.
Matematika gaitasuna: 182-197. orr.
Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko
elkarrekintzarako gaitasuna: 184., 185., 186., 188., 189.,
190., 191., 192., 193., 195., 196. eta 197. orr.
Informazioaren trataerarako gaitasuna eta gaitasun
digitala: 182., 183., 184., 185., 186., 187., 188., 189., 190.,
191., 192., 193., 194., 195., 196. eta 197. orr.

Gizarte eta hiritar gaitasuna: 182. eta 183. orr.
Kultura eta arte gaitasuna: 184., 185., 186., 188. eta 196. orr.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 182., 183., 184., 185., 186.,
187., 188., 189., 193., 194., 196. eta 197. orr.
Norberaren autonomia eta ekimena: 190., 191., 192., 193.,
195. eta 197. orr.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Gorputz geometrikoak:
poliedroak eta ez-poliedroak.

Gorputz geometrikoak erabiltzea eta deskribatzea. Gorputz geometrikoen motak
bereizteko jakin-mina izatea.

Poliedro erregularrak. Poliedro erregularrak bereiztea eta deskribatzea. Poliedro erregularrak osatzeko
interesa izatea, haien garapen
lauetatik abiatuz.Poliedro erregularrak osatzea, garapen lautik abiatuz, eta

aurpegien azalera kalkulatzea.

Poliedro irregularrak: prismak eta
piramideak.

Prismak eta piramideak erabiltzea eta deskribatzea. Nork bere gaitasunekiko konfiantza
izatea eta ahalegina egitea
poliedroen aurpegien azalera
kalkulatzeko.

Piramide eta prisma motak bereiztea.

Prismen eta piramideen aurpegien azalera kalkulatzea.

Zilindroa, konoa eta esfera. Zilindroak, konoak eta esferak deskribatzea. Eguneroko bizitzako objektuak
zilindroarekin, konoarekin eta
esferarekin lotzea.Zilindroen eta konoen azalerak kalkulatzea.

Bolumena eta haren neurri
unitateak.

Bolumen neurrien unitate aldaketak. Gorputzen bolumena zenbait
modutan kalkulatzeko prest
agertzea.Esperimentu bidez egiaztatzea dezimetro kuboaren eta

litroaren arteko baliokidetasuna.
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Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina

Balioak
• Sormena. Irudi berriak sortzea (benetakoak edo asma-

tutakoak), irudi jakinetatik abiatuz, eta elementuak kon-
binatzea, beste batzuk lortzeko.

• Autoestimua. Gure burua maitatzea, eta gure gaitasu-
nak eta trebetasunak aintzat hartzea. Baliotsuak eta
duinak garela kontuan hartzea. Gure burua errespeta-
tzea eta besteei ere gu errespetatzen irakastea.

• Irudimena. Arreta jartzea gure inguruko objektuak eta
eraikuntzak landu ditugun zer gorputz geometrikoren
antzekoak diren ikusteko.

• Zentzu estetikoa. Zilindroak, konoak eta esferak erabi-
liz eginiko arkitektura, eskultura eta pintura diseinuak
zer harmonikoak diren kontuan hartzea.

Metodologia
• Unitatea lantzeko, erabili gorputz geometrikoen kaxak.

Ikasleek ukitu eta behatu egingo dituzte, gorputz geo-
metrikoak identifikatzeko eta deskribatzeko.

• Komeni da ikasleek gorputz horiek ikastetxean bertan
edo handik kanpora aurki ditzaketen formekin lotzea,
haiek deskribatzen ari diren bitartean.

• Azpimarratu prismen aurpegiak paralelogramoak izaten
direla beti, eta piramideenak, berriz, triangeluak. Nabar-
mendu piramideek oinarri bakarra dutela, eta edozein
poligono izan dezaketela oinarritzat.

• Elkarrizketaren bidez, saia daitezela ondorioztatzen nola
kalkula daitekeen poliedroen aurpegien azalera, neu-
rriak erregelaz hartuz.

• Azaldu zilindroak bi oinarri zirkular dituela; konoak, bat;
eta esferak, batere ez.

• Proposatu ikasleei galdera honi erantzuteko eta zenbait
adibide ebazteko: nola kalkula dezakegu zilindroa
mugatzen duen gainazalaren azalera?

• Azaldu bolumena nozioa, ikaslearen liburuko 190. orrial-
deko aurkezpenaren bidez eta zenbait esperimentu eginez;
esate baterako, gorputz bat sartuko dugu edalontzi bete
batean, eta hodi graduatu baten bidez neurtuko, zenbat
zentimetro kubo urek egin duten gainezka.

Diziplinartekotasuna
• Euskara arloan, aberastu egiten da ikasleen lexikoa, termino

berrien bidez eta aurreko mailetan ikasitakoak gogoratuz.
Horrek mezuak hobeto ulertzeko eta osatzeko aukera ema-
ten die, bai eta inguruko objektuetan aurki daitezkeen for-
mak ahoz zein idatziz hobeto deskribatzeko aukera ere.

• Plastika arloan, forma geometrikoak menderatzea balia-
bide garrantzitsua da, sormenerako ez ezik dekorazio-
adierazpenerako ere.

• Komeni da unitatean lantzen den lexikoa ikasleak ikas-
ten ari diren atzerriko hizkuntzan txertatzea.

Baliabideak
• Gorputz geometrikoak, ukitzeko eta behatzeko.
• Poliedro erregularren, prismen, piramideen, zilindroen

eta konoen garapen lauak, gorputz horiek guztiak osa-
tzeko.
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12. unitatea. Estatistika eta probabilitatea

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Maiztasun absolutua eta
maiztasun erlatiboa. Moda.

Datuak zenbatzea, eta maiztasun absolutuak eta
erlatiboak kalkulatzea.

Ordena eta garbitasuna erabiltzea,
maiztasun absolutuen eta
erlatiboen taulak osatzeko.Moda identifikatzea, maiztasun absolutuen tauletan.

Maiztasun erlatiboen arteko batuketaren emaitza 1 dela
egiaztatzea.

Batez besteko aritmetikoa. Zenbait kantitateren batez besteko aritmetikoa lortzea. Norberaren buruan konfiantza
izatea, datu multzo baten batez
besteko aritmetikoa, mediana eta
heina kalkulatzeko.

Mediana. Elementu kopuru bakoitia edo bikoitia duten multzo
ordenatuetan, mediana kalkulatzea.

Heina. Heina kalkulatzea, datuen multzo ordenatu batean.

Zoria eta ausazko fenomenoak:
gertakari ziurrak, probableak eta
ezinezkoak.

Ausazko fenomenoetan aztertzea ea gertakari bat
ezinezkoa, probablea ala ziurra den.

Ausazko fenomeno batean zer
gertakari gerta daitezkeen eta zein
ez bereizteko interesa izatea.

Gertakari bat gertatzeko
probabilitatea.

Ausazko fenomeno batean, gertakari bat gertatzeko
probabilitatea kalkulatzea.

Probabilitateak kalkulatzeko
prozesua argi, garbi eta ordenan
azaltzeak zer garrantzi duen
kontuan hartzea.Gertakari bat gertatzeko probabilitatea adieraztea

zenbaki hamartarren bidez.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 198., 199., 200., 201.,
202., 203., 204., 205., 206., 207., 208., 209., 210. eta 211. orr.
Matematika gaitasuna: 198-211. orr.
Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko elkarrekintzarako
gaitasuna: 200., 201., 203., 206., 207. eta 211. orr.
Informazioaren trataerarako gaitasuna eta gaitasun
digitala: 200., 203., 206., 207., 209., 210. eta 211. orr.

Gizarte eta hiritar gaitasuna: 199., 200., 201., 202., 204.,
205., 209. eta 211. orr.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 199., 200., 202., 203., 206.,
207., 208., 210. eta 211. orr.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna:
198.,199., 204., 205., 206., 207., 208. eta 211. orr.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Ausazko fenomeno baten gertakarien maiztasun
absolutua eta maiztasun erlatiboa definitzea.

Maiztasun absolutuen eta erlatiboen taula bat osatzea.

Maiztasun taula batean, moda zein den adieraztea.

Zenbait kantitate edo daturen batez besteko
aritmetikoa kalkulatzea.

Zenbait kantitate edo daturen batez besteko aritmetikoa kalkulatzea.

Zenbait kantitateren batez besteko aritmetikoa lantzeko problemak ebaztea.

Elementuen multzo ordenatuetan mediana eta heina
identifikatzea.

Elementu kopuru bakoitia duen multzo bateko mediana adieraztea.

Elementu kopuru bikoitia duen multzo bateko mediana adieraztea.

Datu multzo ordenatu bateko heina kalkulatzea.

Ausazko fenomenoa eta gertakaria definitzea. Ausazko fenomeno jakin batean gerta daitezkeen gertakariak adieraztea.

Ausazko fenomeno bateko gertakari bat ezinezkoa,
ziurra edo probablea noiz den deskribatzea.

Gertakari bat ezinezkoa, probablea ala ziurra den adieraztea.

Ausazko fenomeno bateko gertakari bat gertatzeko
probabilitatea zein den adieraztea.

Ausazko fenomeno batean, gertakari bat gertatzeko probabilitatea zein den
kalkulatzea eta zatiki zein zenbaki hamartar gisa adieraztea.

Problemak ebaztea. Horretarako, estrategia egokiena
aukeratzea eta zer prozesuri jarraitu diogun azaltzea.

Estrategia egokiena aukeratzea problema bat ebazteko, eta zer prozesuri
jarraitu diogun azaltzea.

Buruzko kalkulurako estrategiak erabiltzea eta
osatzea kantitate bati % 1, % 10, % 25 edo % 50
gehitzeko.

Kantitate bati % 1, % 10, % 25 edo % 50 gehitzea buruz.
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Balioak
• Irmotasuna. Agindutako zereginak betetzea. Horretara-

ko, zailtasunei, nagikeriari eta lehen porrotei aurre egi-
tea.

• Autoestimua. Ongi sentitzea eginiko lanagatik eta aha-
leginagatik, emaitzak zeinahi izan direla ere.

• Autoestimua. Datu estatistikoekin lan egitea eskatzen
duten egoerak ebazteko gai izatea.

• Xumetasuna. Xumea izatea, eta onartzea batzuetan
ezin izaten dela esperimentu batzuen emaitza jakin.

Metodologia
• Edukien garapen didaktikoa lantzen hasteko, irakurri

ikaslearen liburuko 200. orrialdeko aurkezpena eta egin
guztion artean orrialde horretako 1. ariketa. Ondoren,
azpimarratu maiztasun erlatiboen arteko batuketaren
emai-tza bat zenbakia dela.

• Hurbileko adibide baten bidez, gogorarazi ikasleei nola
kalkulatzen den batez besteko aritmetikoa, eta azpima-
rratu kantitate batzuk batez besteko aritmetikoa baino
handiagoak edo txikiagoak izango direla.

• Ikasleek behar bezala uler dezaten probabilitate nozioa,
esperimentu bidez azalduko diegu. Komeni da ikasleei
eskatzea taldeka jarri eta azaldutako egoeren antzeko-
ak asmatzeko, eta horren ondoren, beren ikaskideei
azaltzeko.

• Probabilitatea azaltzean, azpimarratu ikasleei aldeko
kasuak eta kasu posibleak argi adierazi behar dituztela,
eta horrez gain, zatidura zatiki gisa ez ezik zenbaki
hamartar gisa ere idatzi behar dutela.

• Azpimarratu probabilitatea handiagoa dela aldeko
kasuen kopurua zenbat eta gehiago hurbildu kasu posi-
bleen kopurura, edo probabilitatearen adierazpena 1
zenbakira zenbat eta gehiago hurbildu.

Diziplinartekotasuna
• Unitate honetan, lehen aldiz landuko dituzte ikasleek

sarri komunikabideetan erabili ohi diren termino batzuk.
Horiek menderatzea oinarrizko baliabidea izango da,
informazioa argi eta zehatz ulertzeko zein jakinarazteko.

• Bestalde, aipatutako terminoak ulertzea eta behar beza-
la erabiltzea funtsezkoa da Inguruaren ezaguerako infor-
mazioak interpretatzeko. 

• Komeni da unitate honetako kontzeptuak txertatzea
ikasleak ikasten ari diren atzerriko hizkuntzan.

Baliabideak
• Datu taulak dituzten prentsako edo aldizkarietako eba-

kinak, maiztasun absolutuak, erlatiboak, modak, batez
bestekoak eta medianak kalkulatzeko.

• Koloretako puxtarriak, karta sortak, txanponak, dadoak
eta abar, ausazko fenomenoak simulatzeko, gertakari
motak aztertzeko eta probabilitateak kalkulatzeko.

Denboralizazioa

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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