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Matematika alorreko metodologia
Ikasleen heldutasun maila eta edukiak egituratzeko blokeak kontuan hartuta,
Lehen Hezkuntzako lehenengo zikloan erabiliko den metodologia funtsezkoa
izango da ikasleak gai honetara arrakastaz hurbiltzeko. Hona hemen edukiak
garatzeko metodologiarako jarraibide batzuk:

1. Zenbakiak eta eragiketak

Zenbakiaren kontzeptua eratzeko, ezinbestekoa da, gutxienez, gauzen multzoak
behatzea eta maneiatzea. Lehenik eta behin 1 eta 9 elementu bitarteko mul-
tzoak landuko dira, ondoren 10eko multzoak, eta, azkenik, 100eko multzoak.

Batuketaren algoritmoa ondo ikasteko, lehenik eta behin, ezinbestekoa da
hainbat objekturekin lan egitea eta maneiatzea; horretarako, ikasleek, irakas-
learen aginduei jarraikiz, objektuak multzokatuko dituzte, multzo batetik ele-
mentuak bereizi, objektu bat beste batzuei gehitu, etab. Kenketarekin ere ber-
din jokatzea komeni da.

Batuketa eta kenketa bezala, biderketari ekiteko bi batugai berdin edo gehia-
goko batuketak egin behar dira, eta aldi berean, batuketa eta biderketa pro-
zesua ahoz adierazi.

2. Neurria

Objektu bat neurtzea, funtsean, objektu hori unitate gisa hartzen den beste
batekin alderatzea da. Prozesu horri ekiteko, honako hauen moduko adieraz-
pideak erabiltzen dira: … baino luzeagoa, … baino laburragoa, … bezain luzea.

Magnitude jarraituetarako unitate egokiak behar dira; hala ere, unitate kon-
bentzionala erabili baino lehen, beharrezkoa da erkaketa zuzenak eta zenba-
tespenak egitea, neurri naturalak erabiltzea, etab.

3. Geometria

Espazioko orientazioari buruzko edukiak erreferente batekiko hainbat kokapen
behatuz landuko dira esperimentalki, haren irudikapena eta deskribapena kon-
tuan hartuta.

Irudi lau eta espazialen kontzeptuei dagokienez, irudi horiek ordenatzea eta eza-
gutzea lortu nahi da. Simetria lantzeko, lateralitatea landu behar da aurretiaz,
eta ondoren, behaketa eta erkaketa egiteko behar diren ekintzak proposatuko
dira.

4. Informazioaren tratamendua

Grafikoen kasuan, komeni da ondoren adierazi behar dituzten datuak bilduz
ikasleei partaide sentiaraziko dieten egoerak lantzea. Planteamendu bera erabil
daiteke gertaera batzuen ausazko jitea lantzeko.
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Azaldutakoaz gain, proiektu honetan funtsezkoa da oinarrizko gaitasunak
garatzea, haurrek irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan aurrera egin dezaten
ahalbidetzeko. Hona hemen horretarako modua:

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Entzuteko, hitz egiteko, irakur-
tzeko eta idazteko gaitasuna garatzea da. Entzuteko gaitasuna bereziki lan-
tzen da «Erne!» atalaren bidez. Horrez gain, prozedura eta algoritmo batzuk
ahoz adierazten dira, argudio batzuk idatziz lantzen dira, eta testuetan
idatzitako jarraibideak interpretatzen dira.

• Matematikarako gaitasuna. Zenbakiak, haiekiko oinarrizko eragiketak,
ikurrak, adierazpen eta arrazoiketa matematikoaren moduak erabiltzen eta
erlazionatzen dira, bai hainbat informazio mota sortzeko eta interpretatzeko,
bai errealitatearen arlo kuantitatibo eta espazialei buruzko ezagupenak
gehitzeko eta eguneroko bizimoduarekin zerikusia duten arazoak ebazteko.

• Ingurune fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarrekintzan jarduteko gaita-
suna. Hori lortzeko, honako hau egin behar da: hainbat arlo landu, hala nola
norberaren zainketa eta garbiketa, errealitatea adierazten duten planoak era-
bili, eguneroko bizimoduko sekuentziak denboraren arabera ordenatu edo
mundu naturalaren kausak eta ondorioak erlazionatu.

• Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna.
Informazioa hainbat modutan tratatzen da: irakurketaren bidez, interpre-
tazioaren bidez eta datuak hainbat modutan adieraziz (piktogramak,
barrazko diagramak, etab.). Kalkulagailua erabiltzen hasiko dira, batuke-
tak eta kenketak eginez.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. Proiektu honetan hainbat
arlo aurkezten eta lantzen dira: etxean hondakinak birziklatzeko eran-
tzukizunezko jarrera eta parte-hartze aktiboa, edo gizabidezko portaera
arauak errespetatzea.

• Kulturarako eta arterako gaitasuna. Matematikaren mundua hainbat
adierazpen artistikorekin lotzen da: pintura, zeramika edo arkitektura.
Horretarako, hiruhilekoaren errepasoa egiteko «Ni bai trebea!» orrietan
agertzen den «Bestelako mundua» atala erabiltzen da.

• Ikasten ikasteko gaitasuna. Ikasteko oinarrizko estrategia batzuk lantzen
dira: informazioa biltzea, sailkatzea eta adieraztea, prozesuak algoritmoen
bidez sistematizatzea edo problema bat ebazteko moduak bilatzea.

• Autonomia eta ekimen pertsonala izateko gaitasuna. Ikasleen autono-
mia ahalbidetzen da; esaterako, objektuak unitate konbentzionalekin edo
ez konbentzionalekin neurtzeko jardueren bidez. Norberaren motibazioa eta
kritikarako gaitasuna ere lantzen dira, lortutako ezagupenak balioesteko.
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Matematika LMH 1eko edukiak

Zenbakiak eta eragiketak Neurria
Geometria eta

espazioko kokapena

1etik 5erako kopuruko objektuak bereiztea. Handia, ertaina eta txikia.
Goiza, arratsaldea eta gaua.

Barruan eta kanpoan.
Ondoan.0

Zenbakiak 0tik 5era. Zabala eta estua.
Altua eta baxua.

Karratua, triangelua, zirkulua,
laukizuzena.1

Zenbakiak 6tik 9ra.
Batuketa, multzoak biltzea. + eta = ikurrak.

Aurrean eta atzean.
Gainean eta azpian.2

Hamarrekoa.
Batuketak hamarrekora bitarte.
Kenketak egiten hastea.

Ezkerra eta eskuina.3

10etik 19ra. Aurrekoa eta ondorengoa. Goitik beherako
batuketak egitea. Kenketak egiten hastea (ikurra). Baino
handiagoa, baino txikiagoa.

4

20tik 29ra.
Batuketak eta kenketak, goitik behera eta horizontalean.

Neurri unitate ez
konbentzionalak.5

Hamarreko zehatzak. Hamarrekoak zuzenean.
Batuketak eta kenketak hamarreko zehatzekin. Zentimetroa. Lerro zuzenak eta lerro kurbatuak.

Lerro irekiak eta lerro itxiak.6

30etik 59ra.
3 batugaiko batuketak, bururakorik gabe.

Gehiago/gutxiago sartzen da.
Gehiago/gutxiago pisatzen du.7

60tik 79ra. 
Batuketak bururakoekin.
Kenketak bururakorik gabe.

Poligonoak: barrualdea,
kanpoaldea eta ertza.8

80tik 99ra.
Batuketak bururakoekin.
Kenketak bururakorik gabe.

Ordua puntuan. Biraketak saretaren gainean.9

Hamarreko zehatzei errepasoa. Ordinalak (1.tik 5.era). 
Batuketak bururakoekin. Kenketak bururakorik gabe.

Txanponak
(euroak eta zentimoak).10

0tik 99ra bitarteko errepasoa. 2 eta 3 batugaiko
batuketak bururakoekin. Kenketak hamarreko osoekin. Gorputz geometrikoak.11

Bikoitza eta erdia.
Batuketak batugai berdinekin.

Egutegia.
Lehen eta ondoren.

Simetria. Espazioko orientazioa
(ezkerra, eskuina).12

H Ni bai trebea!: gurdia eraikitzea.

H Ni bai trebea!: paperezko edalontzi bat egitea.

H Ni bai trebea!: irudi simetrikoak osatzea eta paisaia bat muntatzea. 
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Forma geometrikoak
identifikatzea eta zenbatzea.

Informazioaren tratamendua,
Balioak, Kalkulua.

Buruzko kalkulua Logika Problemen ebazpena

Piktograma bateko datuak
zenbakiz identifikatzea.

5 osatu arte marraztea.
Marrazkiak eta zenbakiak
5era arte erlazionatzea.

Kolore eta formen araberako
segidak osatzea. Behatzea eta zenbatzea.

Balioak: norberaren burua
zaintzea eta garbitzea.

Batura 6, 7, 8 eta 9 duten
2 zifra batzea.

Kolore eta formen araberako
segidak osatzea.

Batuketa horizontalaren eskema
aplikatzea.

Piktograma bateko datuak
interpretatzea eta datuak
zifratan idaztea.

1 hamarreko osatzen duten
batugaiak bilatzea.

Multzokoa ez den elementua
inguratzea.

Batuketak eta kenketak
horizontalean aplikatzea.

Kalkulua: batuketak eta
kenketak errepasatzea.

Hamarreko bat eta unitateak
batzea.

Multzokoa ez den elementua
inguratzea.

Batuketak eta kenketak goitik
behera aplikatzea.

Bi sarrerako taula batean
eranskailuak kokatzea.

Mota honetako batuketak egitea:
3 + 5 =, 7 + 5 =, 9 + 5 =. Irudi berdinak identifikatzea. Eskema edo irudi bateko datuak

lortzea.

Balioak: zarama birziklatzea. Mota honetako kenketak egitea:
13 – 5 =, 17 – 5 =, 19 – 5 =.

Bi marrazkiren arteko desberdin-
tasunak aurkitzea eta markatzea. Emaitza egoki adieraztea.

Datuetatik abiatuta taulak
osatzea eta interpretatzea.

Mota honetako batuketak egitea:
53 + 4 =, 53 + 14 =, 53 + 24 =. Balantzetako pisuak kalkulatzea. Problema grafikoki ebaztea.

Kalkulua: batuketak eta
kenketak errepasatzea.
Goranzko eta beheranzko
segidak osatzea.

Mota honetako kenketak egitea:
53 – 7 =, 53 – 17 =, 53 – 27 =.

Irudien segida bat denboraren
arabera ordenatzea. Galdera identifikatzea.

Barrazko diagramen
interpretazioari ekitea.

Mota honetako batuketak egitea:
6 + 3 = 9, 60 + 30 =.

Marrazki bati osoa izateko falta
zaion zatia identifikatzea. Datuak identifikatzea.

Balioak: portaera zibikorako
arauak errespetatzea.

Mota honetako kenketak egitea: 
6 – 3 = 9, 60 – 30 =.

Egindako deskribapenaren
arabera, objektu bat bilatzea. Eragiketa egokia hautatzea.

Datuak barrazko diagrama
batean adieraztea
(laukitxoduna).

Mota honetako batuketak egitea: 
5 + 7 =, 15 + 7 =, 25 + 7 =.

Ez denaren deskribapenetik
abiatuta, objektu bat aurkitzea.

Galdera zuzena aukeratu eta
emaitzak egiaztatzea.

Kalkulua: batuketak eta
kenketak egitea. Aurreko eta
ondorengo zenbakia aurkitzea.
Zenbakiak alderatzea.

Hamarreko osoak kentzea: 
71 – 51 =, 27 – 7 =, 88 – 58 =.

Simetrikoak diren irudiak
osatzea. Galdera eta datuak bereiztea.

Matematikarekin jolasean: antzararen jokoa, batuketekin eta kenketekin.

Matematikarekin jolasean: triangeluak, karratuak eta laukizuzenak erabiliz irudiak osatzea.

Matematikarekin jolasean: hiru dado bota, puntuak batu eta fitxak ohol batean kokatzea.
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Matematika LMH 2ko edukiak

Zenbakiak eta eragiketak Neurria
Geometria eta

espazioko kokapena

2 zifrako zenbakietan U-ak eta H-ak. Ezkerra eta eskuina. Aurrean eta
atzean. Gertu eta urruti.0

0tik 49ra.
Batuketak eta kenketak bururakorik gabe.
Ordinalak (1.tik 10.era).

Oinarrizko forma geometrikoak.1

50etik 99ra. Batuketak bururakoekin eta kenketak
bururakorik gabe. Handiagoa, berdina, txikiagoa (>, =, <). Neurri ez konbentzionalak.2

Ehunekoa. 100etik 199ra. 
Aurrekoa eta ondorengoa.
Bakoitiak eta bikoitiak.

Erregela eta zinta metrikoa.
Zentimetroa eta metroa.3

200etik 499ra. Kenketak, bururakoekin unitateetan.
Batuketak, bururakoekin unitateetan eta hamarrekoetan.

Balantza eta baskula.
Kilogramoa.4

500etik 699ra. 
Kenketak, bururakoekin unitateetan eta hamarrekoetan.

Ontzi graduatuak.
Litroa.5

700etik 999ra. Batugai berdineko batuketak.
Biderketa eta biderketaren gaiak. 2aren taula. Orduak eta ordu erdiak.6

Zenbakien errepasoa.
3aren eta 4aren taulak.
Batuketak bururakoekin.

Urtea, hilabeteak, asteak eta
egunak.7

5aren eta 10aren taulak.
Poligonoak: aldea, erpina,
barrualdea, kanpoaldea eta
muga.

8

Biderketak bururakoekin.
Batuketak eta kenketak bururakoekin.

Billeteak eta txanponak.
1 € = 100 zentimo Simetria.9

6aren eta 7aren taulak.
Batuketak eta kenketak bururakoekin.

Biraketak eta desplazamenduak
sareta batean.10

8aren eta 9aren taulak.
Batuketak, kenketak eta biderketak bururakoekin. Zirkunferentzia eta zirkulua.11

Banaketak.
Erdia. Gorputz geometrikoak.12

H Ni bai trebea!: geoplano bat egitea eta poligonoak marraztea. Matematikarekin jolasean: «Itsasontziak hondoratzen».

H Ni bai trebea!: erloju analogiko bat egitea eta orduak praktikatzea.

H Ni bai trebea!: irudi simetrikoen pareak egitea.
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Informazioaren tratamendua,
Balioak, Kalkulua.

Buruzko kalkulua Logika Problemen ebazpena

Barrazko diagramak zenbakiz
interpretatzea.

Falta den batugaia (unitateak)
aurkitzea: 42 + … = 47.

Forma, kolore eta tamaina
desberdineko irudien segidak
osatzea.

1. mailako errepasoa:
problemak ebaztea,
batuketekin edo kenketekin.

Balioak: arauak eta pertsonak
errespetatzea.

Falta den batugaia (hamarreko
zehatzak) aurkitzea: 40 + … = 70.

Segida grafikoak osatzea. Puntuak
lotzea marrazkia osatzeko. Galdera identifikatzea.

Objektuak bi sarrerako tauletan
kokatzea.

Mota honetako batuketak egitea:
17 + 7 = 24, 27 + 7 =, 37 + 7 =.

Egia dioten esaldiak eta
gezurra diotenak bereiztea.

Marrazki edo grafiko batean
datuak identifikatzea.

Kalkulua: kalkulagailua erabiliz,
goranzko eta beheranzko
segidak osatzea.

Mota honetako kenketak egitea:
6 – 3 = 3, 16 – 3 =, 26 – 3 =.

Orekan dauden balantzak
osatzea. Irudiak sarrera biko
tauletan konbinatzea.

Eragiketa egokia identifikatzea
eta emaitza zuzen adieraztea.

Bi grafiko desberdinetan
adierazita dauden datuak
alderatzea.

Mota honetako batuketak egitea:
2 + 3 + 5 = 10
20 + 30 + 50 = …

Objektuak beren forma eta
funtzioagatik erlazionatzea.

Erantzun egokia hautatzea eta
emaitza egiaztatzea.

Balioak: etxeko lanak egitea.
Hamarreko zehatzekin
batuketak egitea:
23 + 50 = 73, 323 + 50 = 373.

Marrazki bateko atalak
bereiztea.

Emandako bi galderaren artean
galdera logikoa aukeratzea eta
ebaztea.

Grafiko batean akatsak
identifikatzea.

Zenbaki bati zenbateko bera batuta
eta kenduta taulak osatzea:

– 3 + 3

12 15 → 18 

→

Marrazki batekoak ez diren
atalak bereiztea.

Datu erabilgarriak
identifikatzea, emaitzak
zenbatestea eta ebaztea.

Kalkulua: kalkulagailua erabiliz,
batuketak, kenketak eta
biderketak egitea.

Mota honetako biderketak egitea:
3 × 2 = 6, 23 × 2 = 46,
123 × 2 = 246.

Irudi segida bat denboraren
arabera ordenatzea.

Datuak identifikatzea, galdera
egokia hautatzea eta ebaztea.

Prezioei buruzko grafikoak
interpretatzea eta barrazko
diagramak egitea.

1 € osatzeko zenbat zentimo
falta diren aurkitzea:
35 zentimo + 15 zentimo + … = 1 €

Objektu simetrikoak marraztea. 
Galdera interpretatzea eta
problemaren datuak osatzea
ebatzi ahal izateko.

Balioak: etxeko lanak egiten
familiakoekin batera jardutea.

Mota honetako kenketak egitea:
11 – 7 =, 21 – 17 =, 31 – 27 =,
41 – 7 =, 51 – 17 =, 61 – 27 =.

Bi sarrerako taula batean
objektuak kokatzea.

Bunbuiluetan emandako enuntziatu
bat interpretatzea, datuak
identifikatzea, eragiketa hautatzea
eta emaitzak egiaztatzea. 

Ausazko gertaera probableak,
ziurrak eta ezinezkoak.

Mota honetako biderketak egitea:
3 × 5 = 15, 23 × 5 = 115.

Pertsonaiak haien deskribape-
naren arabera aurkitzea.
Testu batean ezinezko egoerak
bilatzea.

Galdera eta datuak
identifikatzea, eta problema bi
modutan ebaztea (batuketaren
eta biderketaren bidez).

Kalkulua: batuketak, kenketak
eta biderketak bururakoekin. 

Zifra bat 10ekin, 25ekin,
100ekin eta 250ekin
biderkatzea.

Idatzizko aginduei jarraituz
objektuak hautatzea.

Datuak identifikatzea,
galdera egokia egitea eta
eragiketa identifikatzea.

Matematikarekin jolasean: tangramarekin irudiak osatzea.

Matematikarekin jolasean: dadoak bota, puntuak biderkatu eta fitxak ohol batean kokatzea.
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Lehen
mailako
unitateen

programazioa
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Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
Haur Hezkuntzako hainbat kontzeptu beste ikasketa batzuetan eta eguneroko bizimoduan aplikatzea.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

1, 2, 3, 4 eta 5 zenbakien grafia identifikatzea. Zenbatzen ditu 1etik 5era bitarteko elementuak dituzten
multzoak eta idazten du haien zenbakia.

Forma bereko eta tamaina desberdineko objektuen artean,
handiena eta txikiena bereiztea.

Koloreztatzen ditu objektu handienak eta txikienak, emandako
hainbat bikotetan, kode baten arabera.

Haurraren eguneroko bizimoduko hiru eszenako segida bat
denboraren arabera ordenatzea.

Ordenatzen ditu hiru eszena denboraren arabera, eta ahoz
azaltzen du zergatik egiten duen horrela.

Barruan, kanpoan, hurbil eta urrun lekuzko adberbioak egoki
interpretatzea.

Badaki objektuak erreferente batetik hurbil eta urrun kokatzen.

Badaki objektuak ontzi batean, etxe batean, mahai batean…
non kokatuta dauden deskribatzen.

Irudia eta haren izena erlazionatzea (karratua, triangelua,
zirkulua).

Identifikatzen eta erlazionatzen ditu karratuaren, triangeluaren
eta zirkuluaren forma berdinak.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

1, 2, 3, 4 eta 5 zenbakiak. 1, 2, 3, 4 eta 5 zenbakiak identifikatzea
eta errepasatzea.

Interesa zenbakien erabilera ezagutzeko.

Handia, txikia; urrun, hurbil. Ontzi edo toki baten barruan edo handik
kanpo dauden objektuak bereiztea.

Objektu bat erreferente batetik urrun
edo hurbil ipintzea.

Erraztasuna objektuak deskribaturiko
egoeretan kokatzeko.

Denborazko sekuentzia. Haurren bizimoduko eszenak denboraren
arabera ordenatzea.

Interesa lana ondo egiteko.

Karratua, triangelua eta zirkulua. Irudi multzo batean karratuak,
triangeluak eta zirkuluak identifikatzea.

Txukuntasuna irudiak koloreztatzeko.

0 unitatea
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Balioak

Adiskidetasuna. Tratuaz batera areagotzen den afektu pertsonala eta interesik gabekoa. Ikasturte hasieratik
bertatik sustatuko da.

Metodologia

Lehenengo ikasturte honetan, matematikarekin izango duten lehenengo harremanak manipulaziozkoa eta beha-
ketan oinarritua izan behar du. Ikasleek pizgarriak behar dituzte Haur Hezkuntzan ikasitakoa gogoratzeko.

Elementu multzoak erakutsi behar zaizkie (arkatzak, borragomak, atzamarrak, bolak, etab.) haurrek zenbat ele-
mentu dauden esan dezaten.

Tamaina desberdineko objektu homogeneoen bikoteak aurkeztu behar dira ikasleak handia ala txikia den adie-
raz dezan. Hiru objektu aurkezten bazaizkio, lehenengo handiena eta ondoren bi txikienak eta denetan txikiena
zein den adieraz dezan eskatuko zaio ikasleari, ertaina zein den adierazi aurretik.

Barruan, kanpoan, hurbil eta urrun kontzeptuak haurraren gogora ekarri; horretarako, hainbat objektu barruan,
kanpoan, urrun eta hurbil ipini behar dira eta haurrek identifikatu eta izendatu egin behar dituzte.

Aniztasunari arreta egiteko

Sarrerako unitate honen orrialdeak baliatuko ditugu ikasleek kontzeptu horietan duten maila indartzeko eta 1.
unitateari ekin aurretik sakontzeko premiarik duten hautemateko.

Taldekatzea

Sarrerako unitate honetako jarduerak taldeka egin daitezke.

Baliabideak

Batetik, bolen, harri koxkorren, botoien bildumak eta, bestetik, barruan eta kanpoan kontzeptuak lantzeko ontzi
batzuk.
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Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
0tik 5erako elementuak zenbatzea benetako egoeretan, eta haien grafiak idaztea.
Kontrako bi ezaugarri dituzten elementuak sailkatzea.
Eguneroko bizimoduko elementuen irudi lauak bere izenarekin erlazionatzea.
Arrazoiketa matematikoetan akatsak aurkitzea.

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
Ikaskideak agurtzea eta haiekin solasean aritzea.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

0, 1, 2, 3, 4 eta 5 zenbakiak identifikatzea eta izendatzea. Irakurtzen ditu 0, 1, 2, 3, 4 eta 5 zenbakiak.

Ahoz zenbatzen ditu 0tik 5era bitarteko elementu multzoak.

Badaki zenbakia baino agertzen ez den elementu multzoak
osatzen.

0, 1, 2, 3, 4 eta 5 zenbakien grafia idaztea. Idazten ditu 0, 1, 2, 3, 4 eta 5 zenbakiak, diktaketaren bidez.

Zabal, estu, altu eta baxu kontzeptuak egoki aplikatzea ezaugarri
horiek dituzten objektu bikoteei.

Badaki elementu multzo bat zabal eta estu edo altu eta
baxuetan multzokatzen.

Karratua, triangelua, laukizuzena eta zirkulua identifikatzea
eta izendatzea.

Badaki irudi geometriko lauak marrazten eta koloreztatzen,
ahozko agindu bati jarraiki.

Kolorearen bidez sailkatzen ditu emandako irudi geometrikoak.

Proposatutako problemak ebaztea. Problemak ebazten ditu irudien laguntzarekin, emandako
elementuak zenbatuz.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

0, 1, 2, 3, 4 eta 5 zenbakiak. 0tik 5era bitarteko zenbakiak
identifikatzea eta irakurtzea. 

0tik 5erako digituen grafiak idaztea.

Arreta eta jakin-mina objektuak
kokatzeko eta zenbatzeko.

Zehaztasuna objektuen zenbaketan.

Zabala, estua, altua eta baxua. Objektuak sailkatzea, ezaugarri bikoteak
kontuan hartuta.

Arreta proposatutako jarduerak
ebazteko.

Karratua, triangelua, laukizuzena eta
zirkulua.

Formak idaztea, ahoz emandako agindu
bati jarraiki. 

Irudi lauak bereiztea emandako multzo
batean.

Marraztutako irudien aurkezpen txukun
eta garbia.

1. unitatea
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Balioak

Heziketa. Elkarbizitzarako arauak ezagutzea eta erabiltzea: agurrak, gurasoenganako, irakasleenganako, nagu-
sienganako… errespetua, hainbat egoeratan gizalegez jokatzea.

Besteenganako errespetua. Pertsona guztiak errespetatu behar dira, gu bezalakoak izan ez arren, eta mugaren
bat edo elbarritasun bat eduki arren.

Metodologia

Motibatzailea behatzera bideratutako lanarekin ekingo zaio: elementuen bereizketa, zenbakien grafiaren identi-
fikazioa, koloreen izendapena, elementuek irudian duten kokapena… eta unitatearen bigarren orrian agertzen
diren jarduerekin lotuko da. Aurkezpenean, maieutika edo galdera eta erantzunak erabili ikasleak kontzeptue-
tara hurbiltzeko.

0, 1, 2, 3, 4 eta 5 zenbakiak lantzeko, ikasleek bosteraino zenbatu behar duten egoerak sortu eta elementuak
multzokatu eta haien kopurua zifraren grafiarekin adierazi behar dira.

Ezaugarriak (zabala, estua, altua eta baxua) kontuan hartuta, objektu bikoteak identifikatzeko eta alderatzeko
jarraibide berberak erabili behar dira.

Aniztasunari arreta egiteko

Indartzeko jarduerak. Lan koadernoko 1. unitatea ebatzi. Gidan, 1. unitaterako prestatu diren indartzeko jar-
duerak egin.
Sakontzeko jarduerak. 1. unitaterako prestatu diren sakontzeko jarduerak egin.

Ebaluazioa. 1. unitaterako prestatu diren ebaluazio jarduerak egin.

Taldekatzea

Orrialde motibatzaile bikoitzeko jarduerak, lehenengo eta behin, taldeka egingo ditugu, elkarrizketaren bidez,
kontzeptuen eraketa eta ahozko adierazpidea ahalbidetzeko. Bihurritxoren jarduerak, berriz, taldeka edo binaka
egin daitezke.

Diziplinartekotasuna

0, 1, 2, 3, 4 eta 5 zenbakiak eta zabal, estu, altu eta baxu kontzeptuak, matematikan ez ezik, gainerako gaietan
ere erabiliko dira; bereziki eguneroko egoeretan, zenbatekoak adierazteko: 5 banana, 3 txanpon, 2 kandela luze,
1 mahai zabal, etab.

Baliabideak

Ikastetxeko instalazioetarako bisita. Ikasturtean sarrien joango diren lekuak ezagutzen hasteko.

Abakoa. 5era bitarteko zenbakiak lantzeko.

Materialak. Ikasleak erabiltzeko modukoak: kromoak, kanikak, arkatzak, gomak, txitxirioak…

Plastilina. 0tik 5era bitarteko zenbakiak modelatzeko.
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Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
Benetako egoeretan adierazitako balioak irakurtzea eta idaztea, 1etik 9ra bitarteko zenbakiekin.
Elementu berdinak multzokatzea eta emaitza zuzen adieraztea.
Norbera eta objektuak erreferente baten aurrean, atzean, gainean edo azpian kokatzea.

Autonomia eta ekimen pertsonala izateko gaitasuna: Ikastegian egin beharreko jardueretan (eskolako zereginetan,
jantokian…) autonomiaz jokatzea.

Ingurune fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarrekintzan jarduteko gaitasuna: Norberaren garbitasuna
egunero egitea.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

6, 7, 8 eta 9 zenbakiak identifikatzea eta izendatzea. Irakurtzen ditu 6, 7, 8 eta 9 zenbakiak.

Ahoz zenbatzen ditu 0tik 9ra bitarteko elementu multzoak.

Osatzen ditu zenbakia baino agertzen ez den 9 elementura
bitarteko multzoak.

6, 7, 8 eta 9 zenbakien grafia idaztea. Idazten ditu 0tik 9ra bitarteko zenbakiak, diktaketaren bidez.

Batura 9 edo 9 baino gutxiago duten bi elementuko multzoak
batzea.

Badaki bi multzoko elementuak 9ra bitarte zenbatzen,
intuizioaren laguntzarekin, eta adierazten ditu zenbakiak eta
«+» eta «=» ikurrak dituzten batuketak.

Buruz zenbatzen ditu diktatutako zenbaki bikoteak, batura 9
edo 9 baino txikiagoa denean.

Erreferente batekiko, aurrean, atzean, gainean eta azpian
lekuzko adberbioak egoki aplikatzea.

Ahoz deskribatzen du objektu edo pertsona batek erreferente
batekiko duen kokapena.

Badaki objektu bat erreferente baten aurrean, atzean, gainean
edo azpian marrazten, ahoz emandako aginduari jarraiki.

Proposatutako problemak ebaztea. Badaki batuketa behar duten problemak ebazten.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

6, 7, 8 eta 9 zenbakiak. 6tik 9ra bitarteko zenbakiak identifikatzea eta irakurtzea. 

6, 7, 8 eta 9 elementuen multzokatzea, ahozko
aginduei jarraiki.

Elementuak 1etik 9ra zenbatzea, eta digituak 1etik
9ra idaztea.

Interesa 0tik 9ra bitarteko
zenbakiak egoki irakurri eta
idazteko.

Batuketa. «Gehi» eta «+» eta «=»
ikurrak.

Modu manipulatiboan, bi multzoko 9 objektura bitarte
multzokatzea, ahoz «gehi» edo «+» ikurra erabiliz.

Bi multzoko elementuak grafikoki batzea, laguntza
intuitiboa eta «+» ikurra erabiliz.

Gustua eragiketak zuzen egiteko.

Aurrean, atzean, gainean eta
azpian.

Objektuak ahoz deskribatzea, erreferente baten aldean.

Objektu bat erreferente baten aurrean, atzean, gainean
edo azpian kokatzea, ahoz emandako aginduari
jarraiki.

Prestutasuna taldean jolasteko,
objektuak erreferente baten
aldean deskribatuz edo kokatuz. 

2. unitatea
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Balioak

Norberaren garbitasuna. Norberaren higieneak eta garbiketak duen garrantzia onartzea eta balioestea, bizi-
modu osasuntsurako eredua delako.

Kirola egiten ahalegintzea. Jarduera fisiko jarraitua mesedegarria da gure gorputzerako, eta bizimodu osa-
suntsuagoa izaten laguntzen digu.

Arauak betetzea. Kirol arauekiko errespetuak —gehiegizko ariketa fisikoa egin gabe— ikasleen prestakuntzan
laguntzen du.

Metodologia

Aurreko unitatean bezala, motibatzailea behatzera bideratutako lanarekin ekingo zaio: elementuak bereizi, zen-
bakia zein den jakin, zenbakien grafia identifikatu, koloreak eta elementuek irudian duten kokapena aipatu.

6, 7, 8 eta 9 zenbakiak lantzeko, ikasleei 6, 7, 8 eta 9raino zenbatzea eskatzen dieten egoerak sortu behar dira,
eta elementuak multzokatu eta haien kopurua zifraren grafiarekin adiera behar dira. Galderak eta erantzunak
eginez, elkarrizketa sortuko dugu.

Objektuen kokapena (aurrean, atzean, gainean eta azpian) aurkezteko, jolasak edo lehiaketak proposa daitezke:
haurren bat zerbaiten aurrean, atzean, gainean edo azpian ipiniko da, eta gainerakoek non dagoen esan behar dute.

«Gehi» taldeari aurkeztu, lehenengo objektuen bidez, eta ondoren, arbelean marrazkiak eginez.

Aniztasunari arreta egiteko

Indartzeko jarduerak. Lan koadernoko 2. unitatea ebatzi. Gidan, 2. unitaterako prestatu diren indartzeko jar-
duerak egin.

Sakontzeko jarduerak. 2. unitaterako prestatu diren sakontzeko jarduerak egin.

Ebaluazioa. 2. unitaterako prestatu diren ebaluazio jarduerak egin.

Taldekatzea

Orrialde motibatzaileko jarduerak eta ohitura osasungarrien balioa lantzen duen orrialdea izan ezik, unitate
honetako jarduerak banaka landuko dira. Orrialdearen aurkezpena ere taldeka egin daiteke, jarduerei banaka
ekin aurretik.

Diziplinartekotasuna

Gelan objektuen edo pertsonen kokapenari buruz hitz egitean, ahozko adierazpidea indartu eta haurren hizte-
gia zabaltzen da. Zenbakiak, batuketa eta horien funtzionalitatea azaltzean, komeni da beste arlo batzuetan
(Gaztelania, Inguruaren ezaguera, Heziketa Fisikoa) eta eguneroko bizimoduan dituen aplikazioak ere aipatzea.
Unitatean ikasitakoa ikasleen bizi esperientzian kokatu behar da.

Baliabideak

Gelara mediku bat (pediatra) ekartzea. Ohitura osasungarriei buruz hitz egiteko.

Gailuak. Sakelako telefonoa, kalkulagailua edo urruneko agintea, zenbakiak ezagutzeko.

Manipulatzeko objektuak. Kromoak, kanikak, gomak, arkatzak…

Abakoa. Batuketak egiten laguntzeko.

Gelako materiala. Gainean/azpian eta goian/behean konparazioak egiteko beharrezkoa.
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3. unitatea
Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
Ohiko erabilerako objektuak hamarrekotan multzokatzea.
Emandako zenbakiak euren bizi esperientziako multzoetako elementuak zenbatzeko erabiltzea.
Ezkerrean eta eskuinean kontzeptuak objektuen kokapena deskribatzeko aplikatzea.

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: Hainbat egoeratan, oinarrizko kenketa bat eragiten duten ahozko nozioak adieraztea.

Ikasten ikasteko gaitasuna: Informazioa jasotzea, sailkatzea eta adieraztea.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

10 zenbakia identifikatzea eta izendatzea eta haren grafia
egoki adieraztea.

Badaki hainbat multzoren artean 10 elementu dituztenak
identifikatzen, eta kopurua 10ekin adierazten.

Identifikatzen ditu batura 10 edo hamarrekoa duten zenbaki
bikoteak.

Badaki batura 10 edo 10 baino txikiagoa duten bi multzoko
elementuak batzen.

Hamarrekoa 10 elementuko multzoa dela identifikatzea. Elementuak multzokatzen ditu kopurua hamarrekotan edo
unitatetan adierazita.

Ahoz eta grafikoki adierazitako kenketak egitea. Badaki objektuen arteko kenketa egiten, ezabatuz eta zenbatuz.

Erreferente batekiko, ezkerrean eta eskuinean lekuzko
adberbioak egoki aplikatzea.

Ahoz deskribatzen du objektu edo pertsona batek erreferente
batekiko duen kokapena.

Badaki objektu bat zerbaiten edo norbaiten ezkerrean edo
eskuinean marrazten, ahoz emandako aginduari jarraiki.

Proposatutako problemak ebaztea. Ebazten ditu batuketa behar duten problemak.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

10 zenbakia. Objektuak 10naka multzokatzea, eta 10 zenbakiaren
grafia esleitzea eta idaztea. 

0tik 10era bitarteko elementuak ahoz zenbatzea, eta
zenbakien grafiak ordenatuta idaztea.

0tik 10era bitarteko zenbakien grafiaren eta 0tik
10era bitarteko elementuen multzoen arteko erlazioa.

Interesa 0tik 10era bitarteko
zenbakiak zuzen irakurtzeko eta
idazteko.

Hamarrekoa. Elementu multzo batean hamarrekoak identifikatzea
eta zenbakien grafiak ordenatuta idaztea.

Hamarreko bat osatzen duten zenbaki edo elementu
bikoteak identifikatzea.

Interesa 0tik 10era bitarteko
zenbakiak zuzen irakurtzeko eta
idazteko.

Kenketei ekitea. Oso kenketa errazen ebazpen manipulatiboa,
ahozkoa eta grafikoa, honelako hitzak erabilita:
dauzkat, kentzen ditut, geratzen dira…

Prestutasuna kenketen problema
errazak proposatzeko eta
ebazteko.

Ezkerra eta eskuina. Erreferente baten ezkerrean edo eskuinean dauden
objektuak identifikatzea.

Arreta objektuen kokapenaren
deskribapenari.

Arreta ahozko aginduak entzun
eta zuzen interpretatzeko.



Balioak

Jaten jakitea. Elikadura egokirako beharrezkoak diren elikapen jarraibideak ikasleei jakinaraztea, ikasleak dieta
orekatuari jarraitzea positiboa dela ohartaraz daitezen.

Metodologia

10 zenbakiaren hamarrekoaren aurkezpena egin, multzokatzea erabiliz, 1, 2, … 9 elementu gehi beste elementu
bat 10 direla, alegia. Soka batekin edo, arbelean, zirkulu batekin inguratu. Haurrek multzokatze hori errepikatuko
dute. Zenbaki bakoitzak aurrekoak baino unitate bat gehiago duela ohartarazi. 

Hamarrekoa bi zenbakiren batuketa gisa nola deskonposatzen den aurkezteko, honakoaren antzeko eskema bat
erabil daiteke folio batean:

Eta beste folio batean honakoaren antzeko ariketak aurkez daitezke, grafikoa eta eragiketa osatzeko:

Objektuak erreferente baten ezkerrean edo eskuinean dauden adierazi, mahaiaren ezkerrean edo eskuinean dauden
objektuak deskribatuz, haurrek ezkerreko edo eskuineko eskua altxatuz, etab.

Aniztasunari arreta egiteko

Indartzeko jarduerak. Lan koadernoko 3. unitatea ebatzi. Gidan, 3. unitaterako prestatu diren indartzeko jar-
duerak egin.
Sakontzeko jarduerak. 3. unitaterako prestatu diren sakontzeko jarduerak egin.

Ebaluazioa. 3. unitaterako prestatu diren ebaluazio jarduerak egin.

Taldekatzea

Orrialde motibatzaileko jarduerak izan ezik, unitate honetako jarduerak banaka landuko dira.

Ezkerra eta eskuina kontzeptuak taldeka aurkez daitezke ikasleek liburuko jarduerei ekin aurretik.

Diziplinartekotasuna

Hamarreko kontzeptua eta objektuen ezkerreko edo eskuineko kokapena Inguruaren Ezagueran, Heziketa Fisikoan
eta ikasleen hurbileko egoeretan aplikatu.

Baliabideak

Plastilina paketea. Ikasleei banatzeko.

Manipulatzeko objektuak. Kanikak, kromoak, arkatzak, makilak, pilotak, sokak…
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4 + 6 = 10

= 10

4 + ____ = 10 7 + ____ = 10 ____ + ____ = ____
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4. unitatea
Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
Kontzeptu matematikoak —1etik 19ra bitarteko zenbakiak, esaterako— eguneroko bizimoduko egoeretan egoki erlazionatzea.
Buruzko kalkuluak egitea, zenbakiak hamarrekotan eta unitatetan deskonposatuz.
«+», «-», «=», «>» eta «<» ikurrak egoki erabiltzea.
Arrazoiketa matematikoetan akatsak aurkitzea.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: Kalkulagailua ezagutzea eta erabiltzea.

Kulturarako eta arterako gaitasuna: Artelanetan objektuak identifikatzea («Ekin lanari» tailerrean).

Helburuak Ebaluazio irizpideak

10etik 19ra bitarteko zenbakiak identifikatzea, izendatzea eta
idaztea.

Badaki 0tik 19ra bitarte emandako zenbakiak irakurtzen eta
haien izena idazten.

Idazten ditu irakasleak diktatutako 1etik 19ra bitarteko
zenbakiak.

> , < eta = ikurrak identifikatzea eta egoki aplikatzea. Badaki 19ra bitarteko bi zenbaki alderatzen >, < eta = erabiliz.

Zenbaki eta grafikoen segidetan aurrekoa eta ondorengoa
kontzeptuak zuzen aplikatzea.

Badaki emandako zenbaki baten aurrekoa eta ondorengoa
identifikatzen eta idazten.

Emaitza 19 edo txikiagoa duten zenbatekoak batzea. Egoki batzen ditu ezkerretik eskuinera nahiz goitik behera
ipinita dauden zenbakiak.

Grafikoki eta matematikoki zifra bateko zenbakien kenketa
egitea.

Badaki bi zenbakiren arteko kenketa egoki adierazten ken
ikurra erabiliz.

Badaki zifra bateko bi zenbakiren kenketaren emaitza
aurkitzen, goitik behera nahiz ezkerretik eskuinera.

Proposatutako problemak ebaztea. Ebazten ditu batuketa edo kenketa behar duten problemak.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

10etik 19ra bitarteko zenbakiak. 10etik 19ra bitarteko zenbakiak identifikatzea,
irakurtzea eta idaztea. 

Zenbakiak hamarreko baten eta hainbat unitateren
batuketaren bidez osatzea.

Interesa zenbakiek eguneroko
bizimoduan duten
erabilgarritasuna ikasteko.

>, = eta < ikurrak. >, < eta = ikurren aplikazio egokia 9 elementu edo
gutxiagoko multzoen zenbakizko balioan.

Prestutasuna buruzko kalkuluan
norberaren estrategiak erabiltzeko.

Aurrekoa eta ondorengoa. 1 eta 18 bitarte, emandako zenbaki baten aurrekoa
eta ondorengoa identifikatzea.

3 edo 4 zenbaki txikienetik handienera identifikatzea.

Arreta zenbakiak egoki
ordenatzeko.

Batuketa. 19ra bitarteko zenbakien batuketa, grafikoki eta buruz. Irmotasuna eguneroko lanean.

Kenketa eta «-» ikurra. Zenbaki digituen kenketa, laguntza grafikoarekin.

Zifra bateko zenbakien kenketa.

Interesa eta arreta eragiketak
zuzen egiteko.
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Balioak

Familiako bizikidetza. Familiako kideen arteko harreman pertsonalak balioestea, giro atsegina sortzeko, gai-
nerakoekin partekatuz eta elkarlanean jardunez.

Taldeko lana. Ikasgela apaintzeko, jolasak egiteko, lanen bat egiteko, etab. Gabonetako marrazkiak erabili,
ikasleak taldeko lanerako motiba daitezen.

Metodologia

19 bitarteko zenbakiak aurkezteko, ikasleen liburuan erabiltzen den zirkuluen eta koloreen kodea erabili:
zirkulu gorria = hamarrekoa, zirkulu beltz txikiagoa = unitate bat.

Zenbakien segidak eta aurrekoa eta ondorengoa kontzeptuak lantzeko, liburuan agertzen den zenbakien zuzena
erabili, edo arbelean edo folio batean marraz dezakegu beste bat.

Handiagoa eta txikiagoa kontzeptuak liburuko zenbakien zuzenean edo antzeko beste batean aurkeztu.

Batuketa eta kenketa lantzeko, aurreko unitateetan emandako jarraibideak erabili.

Aniztasunari arreta egiteko

Indartzeko jarduerak. Lan koadernoko 4. unitatea ebatzi. Gidan, 4. unitaterako prestatu diren indartzeko jar-
duerak egin.
Sakontzeko jarduerak. 4. unitaterako prestatu diren sakontzeko jarduerak egin.

Ebaluazioa. 4. unitaterako prestatu diren ebaluazio jarduerak egin.

Taldekatzea

Orrialde motibatzaile bikoitzeko jarduerak izan ezik (horiek taldeka egin daitezke), unitate honetako jarduerak
banaka landuko dira. 

Diziplinartekotasuna

Aurrekoa eta ondorengoa, baino handiagoa, baino txikiagoa eta berdina kontzeptuak ikasleen ohiko hiztegian sartu
eta, kasu bakoitzean dagokion ikurrarekin adierazi. Batuketaren eta kenketaren eragiketa sekuentzia beste arlo
batzuetako edo ikasleen eguneroko bizimoduko (erosketak, galerak, norberak duenetik zati bat oparitu…) antzeko
egoeretan aplikatu.

Baliabideak

Jaiotzako irudiak. Objektuak zenbatzeko eta multzokatzeko.

Manipulatzeko objektuak. Garbantzuak, babarrunak, tapoiak, kanikak, gozokiak…

Hainbat objektu. Jantziak, Gabonetako apaingarriak, motxilak…
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5. unitatea
Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
1etik 29ra bitarteko zenbakien ezagupena aplikatzea, haurraren bizimoduko objektuak zenbatzeko, ordenatzeko eta multzokatzeko.
Bi objekturen luzera alderatzea eta neurria unitate ez konbentzionaletan adieraztea.
Bi sarrerako taulak erabiltzea objektuak kokatzeko edo objektuen kokapena deskribatzeko.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

0tik 29ra bitarte emandako zenbakiak irakurtzea eta izena
idaztea.

Badaki 20tik 29ra bitarteko zenbakiak identifikatzen,
izendatzen eta idazten.

Goitik behera eta ezkerretik eskuinera ipinitako zenbakien
batuketa egitea.

Badaki emaitza 29 edo hori baino txikiagoa duten
zenbatekoen batuketak egiten, unitate aldaketarik gabe.

29 edo zenbaki txikiagoei zifra bateko zenbakien kenketak
egitea grafikoki eta buruz.

Badaki 29 edo zenbaki txikiagoei zifra bateko zenbakien
kenketa egiten grafikoki eta buruz.

Zenbait objekturen luzera neurri unitate ez konbentzionalekin
neurtzea.

Badaki gorputz edo forma geometriko batzuen luzera arrekin,
oinekin edo pausokin neurtzen.

Bi sarrerako taula batean marraztutako objektuen kokapena
deskribatzea.

Bi sarrerako taula batean objektuak edo marrazkiak kokatzea,
ilara eta zutabea emanda.

Badaki objektu baten kokapena zehazten duten bi
parametroak identifikatzen bi sarrerako taula batean.

Proposatutako problemak ebaztea. Problemak ebazten ditu piktograma batetik datuak lortuz.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

20tik 29ra bitarteko zenbakiak. 20tik 29ra bitarteko zenbakiak identifikatzea,
irakurtzea eta idaztea. 

Zenbakiak osatzea hamarreko baten edo bi
hamarrekoren eta hainbat unitateren batuketaren bidez.

Zenbakiak hamarrekotan eta unitatetan
deskonposatzea eta adieraztea.

Zenbakiak argi aurkeztea.

Batuketa. Zenbakien batuketa unitate aldaketarik gabe.

Segidak osatzea, emandako zenbaki bati batugai bat
batuz.

Irmotasuna eguneroko lanean.

Kenketa. 29 edo zenbaki txikiagoen unitateen kenketak,
unitate aldaketarik gabe.

Interesa eta arreta eragiketak
zuzen egiteko.

Luzera unitate
ez konbentzionalak.

Haurrarentzat ezagunak diren objektuen luzerak
neurtzea, arra, oina eta pausoa erabiliz.

Neurrien adierazpen zuzena.

Jakin-mina hainbat objekturen
luzera jakiteko.

Bi sarrerako taulak. Zenbakiak, objektuak eta abar aurkitzea,
bi sarrerako taula batean.

Objektuak kokatzea, bi sarrerako taula batean.

Emaitzak argi erakusteko gustua.
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Balioak

Animaliekiko errespetua eta zaintza. Etxeko animaliekiko nahiz animalia basatiekiko errespetuzko jarrera
erakustea, eta izaki bizidun guztiak —animaliak nahiz landareak— berdin zaintzea.

Irmotasuna. Laneko irmotasuna balioestea, proposatutako helburuak lortzeko bidea delako.

Ikasteko gogoa. Ikasleen jakin-mina piztea animalia basatiak eta etxeko animaliak hobeto ezagutzeko: nola
bizi diren, zer egiten duten, zergatik diren beharrezkoak, etab.

Metodologia

29 bitarteko zenbakiak hamarreko eta unitatetan deskonposaturik aurkeztu, lehendik erabilitako sinbologia era-
bilita: zirkulu gorria = 1 hamarreko, zirkulu beltz txikiagoa = 1 unitate.

Grafiari, eta batez ere izenen ahoskerari eta idazketari garrantzia eman (hogeitik hogeita bederatzira). Emaitza
ona lortzen da zenbaki horien izena arbelean idatzi eta «h» letrari garrantzia emanez, eta izen guztiek bi hitze-
tan osatzen direla adieraziz.

Batuketan eta kenketan, azpimarratu beti mota bereko unitateak batu edo kendu behar direla: unitateak unita-
teekin eta hamarrekoak hamarrekoekin. Begiratu behar dugu zenbakiak ondo ipintzen ote dituzten haiekin jar-
dun ahal izateko, eta emaitza zuzen adierazten ote duten.

Neurria aurkezteko, bi objekturen luzera alderatu, eta ondoren, neurri unitate ez konbentzionalekin neurtu. Azpi-
marratu behar da luzera bera nagusi baten bi arrakoa edo haur baten lau arrakoa izan daitekeela. Gogoeta egi-
tera bultzatu eta erantzuna edo azalpena aurkitzen lagundu. Gogoeta hori erabilgarria izango da zentimetroa
neurri unitate konbentzional gisa azaltzen dugunean. 

«Itsasontziak hondoratzen» gisako jolasak erabili, bi sarrerako taulako kokapena aurkezteko, ilarak eta zutabeak
argi eta garbi identifikatu eta kokapenera ohitzen diren arte.

Aniztasunari arreta egiteko

Indartzeko jarduerak. Lan koadernoko 5. unitatea ebatzi. Gidan, 5. unitaterako prestatu diren indartzeko jar-
duerak egin.

Sakontzeko jarduerak. 5. unitaterako prestatu diren sakontzeko jarduerak egin.

Ebaluazioa. 5. unitaterako prestatu diren ebaluazio jarduerak egin.

Taldekatzea

Beste unitate batzuetan bezala, orrialde motibatzailea kontzeptuen aurkezpenak taldeka landuko dira liburuko
edo lan koadernoko jarduerei banaka ekin aurretik. Unitate ez konbentzionalekiko neurketak bi edo hiru ikasleko
taldetan egin daitezke.

Diziplinartekotasuna

Zenbakiak, neurketa, eragiketak eta bi sarrerako taula Inguruaren Ezagueran eta haurraren bizitzako egoeretan
ere erabil daitezke: erosketak, neurria, jolasak, etab.

Baliabideak

Zoologiko edo akuario baterako bisita. Bertan dauden animalien ohiturak eta portaera gertutik ezagutzeko
eta animaliekiko mirespena eta errespetuzko jarrera sustatzeko.

Herriko planoa edo kale izendegia. Ilarei eta zutabeei buruzko jarraibideekin, tokien kokapena lantzeko.



Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

10etik 90era bitarteko
hamarreko zehatzak.

10etik 90era bitarteko hamarreko zehatzak
identifikatzea, irakurtzea eta idaztea. 

Hamarreko zehatzak unitate bihurtzea.

Emandako baten aurreko eta ondorengo hamarreko
zehatzak identifikatzea.

Interesa lortutako ezagupenak
aplikatzeko.

Batuketa eta kenketa. Hamarreko zehatzen batuketak eta segidak.

Hamarreko zehatzen kenketak eta segidak.

Irmotasuna eragiketak egoki
ebazteko.

Zentimetroa. Erregelaren erabilpena eta maneiua, objektuen luzera
eta zabalera zentimetrotan neurtzeko.

Neurriak zentimetrotan zenbatestea eta egiaztatzea.

Jakin-mina zenbait objekturen
neurria jakiteko.

Lerro zuzenak eta kurbatuak. Lerro zuzenak eta kurbatuak identifikatzea eta
marraztea.

Gustua lerroak txukun
marrazteko.

Lerro kurbatu irekiak eta itxiak. Lerro kurbatu irekiak eta itxiak bereiztea eta
marraztea.

Zehaztasuna eta argitasuna
marraztean.
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6. unitatea
Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
Erregela eta zinta metrikoa erabiltzea ikasleen ohiko tresnak zentimetrotan neurtzeko.
Lerro zuzenak eta lerro kurbatu irekiak eta itxiak marraztea.
Batuketarako eta kenketarako norberaren estrategiak aurkitzea.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: Hondakinen birziklapena erantzukizunez hartzea.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

10etik 90era bitarteko hamarreko zehatzak identifikatzea,
izendatzea eta idaztea.

Erlazionatzen ditu hamarreko zehatzak dagokien unitate
kopuruarekin.

Aurkitzen ditu emandako baten aurreko eta ondorengo hamarrekoak.

Hamarreko zehatzen batuketa egitea. Badaki batura 90 edo hamarreko zehatz txikiagoa duten
hamarreko zehatzen batuketa egiten, grafikoki eta buruz.

Hamarreko zehatzen arteko kenketa grafikoki eta buruz egitea. Egiten du hamarreko zehatzen kenketa, laguntza grafikoarekin
edo gabe.

Zenbait gorputz edo forma geometrikoren luzera zentimetrotan
neurtzea eta neurria zuzen adieraztea.

Badaki hurbileko objektuen luzera eta zabalera neurtzen, eta
neurria zentimetrotan adierazten, hitz osoa nahiz laburdura erabiliz.

Lerroak zuzenetan eta kurbatuetan, eta lerro kurbatuak, lerro
irekietan eta itxietan sailkatzea.

Sailkatzen du lerro multzo bat lerro zuzenetan eta kurbatuetan.

Bereizten ditu lerro kurbatu itxia eta lerro kurbatu irekia.

Proposatutako problemak ebaztea. Badaki batuketa edo kenketa behar duten problemak ebazten,
eta emaitza zuzen adierazten.
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Balioak

Besteekiko tolerantzia eta errespetua. Irudian ikus daitekeenaren antzeko egoeretan moldatzeko, balio
horiek ezinbestekoak direla komentatzea.

Ingurumenarekiko errespetua. Zarama birziklatzea gure ingurumena zaintzeko egin dezakegun ekarpen txikia
da, naturak eskaintzen dituen baliabideak hobeto aprobetxatzeko.

Metodologia

Hamarreko zehatzak dagokien sinboloarekin (zirkulu gorria) eta segidan adieraztea. Ikasleek taldeka eta ozenki
irakurriko dituzte hamarrekoak.

Hamarrekoen sinboloak marraztuta dituzten txartelak prestatu, ikasleekin ahoz lantzeko.

Zentimetroa aurkezteko, erregelarekin neurtzeko esperientziatik abiatu. Hainbat objekturen luzera neurtu eta esan
neurria zuzen adierazi behar dutela. Arbelean edo banaka, luzera ondo neurtzeko erregela nola ipini behar den
azaldu. Ikasleek zentimetro baten luzera barnera dezaten ahalegindu, gero hatzekin edo beste material batekin
adieraz dezaten. Zentimetroaren laburdura (cm) punturik gabe idazteko ohitura hartu behar dute ikasleek. Ikas-
leen luzera, besoaren luzera, etab. neurtzea motibatzeko jarduera bat izan daiteke. Ikasleek hainbat objekturen
luzera zenbatets dezaten ahaleginduko gara, eta gero erregelarekin neurtu eta hurbildu ote diren egiaztatzeko.

Aniztasunari arreta egiteko

Indartzeko jarduerak. Lan koadernoko 6. unitatea ebatzi. Gidan, 6. unitaterako prestatu diren indartzeko jar-
duerak egin.
Sakontzeko jarduerak. 6. unitaterako prestatu diren sakontzeko jarduerak egin.

Ebaluazioa. 6. unitaterako prestatu diren ebaluazio jarduerak egin.

Taldekatzea

Beste unitate batzuetan bezala, orrialde motibatzailea eta kontzeptuen aurkezpenak taldeka egingo ditugu libu-
ruko edo lan koadernoko jarduerei banaka ekin aurretik. Erregelarekin edo zinta metrikoarekin egin beharreko
neurketak bi edo hiru ikasleko taldetan egin daitezke.

Diziplinartekotasuna

Erregela eta neurtzeko beste tresna batzuk (zinta metrikoa, arotzaren metroa, etab.) erabiltzeak badu erabilga-
rritasunik eguneroko bizimoduan, Inguruaren Ezagueran, Heziketa Fisikoan, etab.

Baliabideak

Elementuen bildumak. Klipak, gomak, arkatzak, kromoak, kanikak… 10eko multzotan biltzeko.

Erregela. 20 bat zentimetrokoa, hurbileko objektuak neurtzeko.

Hurbileko objektuen bilduma. Arkatzak, liburuak, borragomak… erregelarekin praktikatzeko.

Malgukiak edo goma elastikoak. Objektu batzuek, manipulatzen ditugunean, tamaina alda dezaketela
egiaztatzeko.

Objektu zurrun eta objektu malguen bilduma. Arkatzak edo lokarriak esaterako, lerro zuzenen eta lerro
kurbatuen adibideak erakusteko.
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Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
Problema baten datuak grafikoki azaltzea ebatzi ahal izateko.
Ohiko erabilerako bi gorputzen masa alderatzea.
Ohiko erabilerako bi ontziren edukiera alderatzea.

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: Argudio bat argitasunez adieraztea.

Autonomia eta ekimen pertsonala izateko gaitasuna: Neurketa ardatz duten jarduerak egiteko ekimena adieraztea.

7. unitatea

Helburuak Ebaluazio irizpideak

30etik 59ra bitarteko zenbakiak identifikatzea, izendatzea eta
idaztea.

Badaki 0 eta 59ra bitarteko zenbakiak irakurtzen eta haien izena
idazten.

Identifikatzen ditu emandako zenbakietan hamarrekoa eta
unitateak adierazten dituzten zifrak.

Zifra batekin adierazitako hiru zenbatekoren batuketa egitea. Egiten du zifra bateko hiru zenbakiren batuketa, ezkerretik
eskuinera eta goitik behera.

Bi zifrako zenbakiekin edo bi zifrako batekin eta zifra bateko
beste batekin adierazitako bi zenbatekoren kenketak egitea.

Badaki ezkerretik eskuinera eta goitik behera emandako bi
zenbatekoren arteko kendura aurkitzen.

Bi ontziren edukiera alderatzea. Ordenatzen ditu hiru ontzi euren edukieraren arabera.

Bi gorputzen masa alderatzea. Ordenatzen ditu hiru gorputz edo gehiago masaren arabera.

Marrazki batean datu bilketa egitea taula batean adierazteko. Osatzen ditu bi sarrerako taulak marrazki bateko datuekin.

Proposatutako problemak ebaztea. Badaki batuketa edo kenketa behar duten problemak ebazten
eta datuak grafikoki adierazten.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

30etik 59ra bitarteko zenbakiak. 30etik 59ra bitarteko zenbakiak identifikatzea,
irakurtzea eta idaztea.

Zenbakiak hamarrekotan eta unitatetan
deskonposatzea eta adieraztea.

Interesa zenbakiak konposatzen
eta deskonposatzen jakiteko.

Hiru zenbakiren batuketa. Zifra bateko hiru zenbakiren batuketa, goitik behera
eta ezkerretik eskuinera.

Irmotasuna eragiketak egoki
ebazteko.

Kenketa. Bi zenbakiren kenketa, unitate aldaketarik gabe. Interesa eta arreta eragiketak egoki
egiteko.

Gehiago sartzen da,
gutxiago sartzen da.

Hainbat ontzirekin esperientziak egitea. Jakin-mina ontzien edukiera
alderatzeko.

Gehiago pisatzen du,
gutxiago pisatzen du.

Masa desberdineko gorputzekin esperientziak egitea. Interesa hainbat objekturen masa
alderatzeko.

Bi sarrerako taulak. Marrazki batetik lortutako datuak adieraztea,
bi sarrerako taula batean.

Gustua taulekin lan egitean
txukun eta ordenaz jarduteko.
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Balioak

Taldeko lana. Zenbait lan egiteko beste batzuekin batera jardutea oso garrantzitsua dela azpimarratzea, horrela,
helburuak errazago lor daitezkeelako.

Besteekiko errespetua eta tolerantzia. Objektu bikoteen pisuak alderatzean, saihestu egin behar da ikasleen
pisua besteenekin alderatzea. Horrez gain, ikasleen arteko errespetuzko jarrera sustatu behar da.

Norberaren buruarekiko konfiantza. Proposatutako problemei nahiz kontzentrazio handia eskatzen duten
egoerei eta jolasei aurre egiteko.

Metodologia

30etik 59ra bitarteko zenbakien aurkezpena egiteko, berriro erabil daitezke hamarrekoaren eta unitatearen sin-
boloak, honako hauek bezalako segidak ahoz osatzeko:

Argi utzi behar da unitateak eskuineko zifrak erakusten dituela eta, hamarrekoak ezkerreko zifrak. Lortutako
ulermen maila egiaztatzeko, hainbat zenbaki dikta daitezke zuzen nork idazten duen eta nork ez jakiteko.

Azpimarratu beti mota bereko unitateak batu edo kendu behar direla: unitateak unitateekin eta hamarrekoak
hamarrekoekin.

Edukieren eta masen alderaketetan, gomendagarria da ontziekin edo objektuekin esperimentatzea; betiere, binaka
alderatuz. Hartu denbora apur bat neurrien estimazioa egiteko.

Aniztasunari arreta egiteko

Indartzeko jarduerak. Lan koadernoko 7. unitatea ebatzi. Gidan, 7. unitaterako prestatu diren indartzeko jar-
duerak egin.
Sakontzeko jarduerak. 7. unitaterako prestatu diren sakontzeko jarduerak egin.

Ebaluazioa. 7. unitaterako prestatu diren ebaluazio jarduerak egin.

Taldekatzea

Masa eta edukiera neurtzeko jarduerak talde txikitan edo binaka egin behar dira. Orrialde motibatzaile bikoitzeko jar-
duerak eta «Begiratu eta idatzi egingo dut» atalekoak ere taldeka egin daitezke.

Diziplinartekotasuna

Neurketan landutako adierazpideak ikaslearen ohiko hiztegiari gehitu: gehiago sartzen da, gutxiago sartzen da,
berdin sartzen da; berdin pisatzen du, gehiago pisatzen du, gutxiago pisatzen du, etab.

Baliabideak

Kartoi meheak eta pintura gorria eta beltza. Zenbakiak hamarreko zehatz eta unitateetatik abiatuz osatzea
ikasleekin lantzeko.
Tamaina eta forma desberdineko ontziak. Modu esperimentalean edukiera kontzeptua eta ontzien edukieren
konparazioa ikasleekin lantzeko.

Baskula edo balantzatxoa. Hautatutako hainbat objekturen pisu erlatiboari buruz egindako zenbatespenak
egiaztatzeko.

30 + 1 = 31 30 + 2 = 32
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8. unitatea
Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
Unitateen aldaketa eskatzen duten batuketak erraz egitea.
Zenbaki bat edo kantitate bat hainbat modutan adieraztea, eta horien arteko harremanak ezartzea.
Unitatean azaldutako forma poligonalen aldeak identifikatzea eta forma horiek maiz erabiltzen diren objektuekin erlazionatzea.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: Kalkulagailua ezagutzea eta erabiltzea.

Kulturarako eta arterako gaitasuna: Antzinako herrien adierazpen artistikoak ezagutzea.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

60tik 79ra bitarteko zenbakiak identifikatzea, izendatzea eta
idaztea.

Badaki 0tik 79ra emandako zenbakiak irakurtzen eta horien
izena idazten.

Idazten ditu emandako edo diktatutako zenbaki baten
aurrekoa eta ondorengoa.

Bi zenbakiren batuketa egitea unitate aldaketarekin. Zuzen egiten ditu unitateen aldaketa eskatzen duten batuketak.

Unitateak buruz bihurtzen ditu hamarreko batuketa mota horietan.

Emandako irudi multzo bateko poligonoak identifikatzea eta
deskribatzea.

Badaki hainbat irudiren artean poligonoak zein diren adierazten.

Zenbatzen ditu poligonoen aldeak.

Ezagutzen ditu poligonoaren barnealdea, kanpoaldea eta ertza.

Proposatutako problemak ebaztea. Problemak ebazten ditu galdera identifikatuz.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

60tik 79ra bitarteko zenbakiak. 60tik 79ra bitarteko zenbakiak identifikatzea,
irakurtzea eta idaztea.

Zenbakiak eratzea, hamarreko zehatzen eta zenbait
unitateren bidez.

Zenbakiak hamarrekotan eta unitatetan banatzea eta
adieraztea.

0tik 79ra bitarteko 5 zenbaki ordenatzea, txikienetik
handienera.

Gustua zenbaki bat hainbat
modutan adierazteko.

Batuketa unitateen aldaketarekin. Bi zenbakiren batuketa, unitateak hamarrekoetara
aldatuta.

Konstantzia batuketak unitateen
aldaketarekin egiten ikasteko.

Poligonoak. Aldeak. Barnealdea,
kanpoaldea eta ertza.

Irudi multzo bateko elementuak sailkatzea, poligonoak
diren ala ez adierazita.

3, 4 eta 5 aldeko poligonoak marraztea, ahoz
emandako aginduen bidez.

Irudiak kokatzea, poligono baten ertzaren barnean eta
kanpoan.

Interesa marrazkiak garbi
aurkezteko.
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Balioak

Ahalegina. Lanerako gaitasuna sustatzea, helburua lortzeko borondatez jokatuz eta sor daitezkeen eragozpenak
gaindituz.

Ingurumenarekiko errespetua. Natura estimatzea eta mendirako irteeretan errespetuz jokatzea.

Metodologia

30etik 59rako zenbakien aurkezpenean, berriz ere hamarrekoaren eta unitatearen sinboloak erabiltzea, segida
ahoz osatzeko.

Bi alderdi azpimarratu behar dira: batetik, zenbakiak zuzen idaztea eta horretarako diktaketak erabiltzea eta, bes-
tetik, zenbakiak hamarrekotan eta unitatetan banatzea. Ariketa interesgarri bat bi zenbaki eman eta ikasleek han-
diena edo txikiena idaztea da. Ariketa horrek garrantzi handia du eta kontzentrazioa eskatzen du gainera.

Unitateen aldaketa behar duten batuketetan, prozesu hori ondo ulertaraztea da helburua; hala, ikasleek ondo
barneratu behar dute 10etik 19rako bi zenbakiren batuketa egitean, emaitzak hamarreko bat eta unitate kopu-
ru zehatz bat ematen duela. Hamarreko hori batugaien hamarrekoei erantsi behar zaie, eta horrexegatik ipini
behar da horien gainean. Gomendagarria da pazientziaz jokatzea eta ikasle guztiek prozedura zein den ulertzen
dutela ziurtatzea.

Poligonoak lantzeko, karratu, triangelu, pentagono… formako objektuak hartu behar dira langai. Hala, objektu
horien aldeak ukitu, ertz kopurua adierazi, atzamarrarekin ertza ukitu, eta, azkenik irudiak marraztu beharko
dira. Poligonoa beti laua dela azpimarratu behar da; era berean, ertza poligonoaren barruan dagoela eta zenti-
metrotan neur daitekeela nabarmendu behar da.

Aniztasunari arreta egiteko

Indartzeko jarduerak. Lan koadernoko 8. unitatea ebatzi. Gidan, 8. unitaterako prestatu diren indartzeko jar-
duerak egin.

Sakontzeko jarduerak. 8. unitaterako prestatu diren sakontzeko jarduerak egin.

Ebaluazioa. 8. unitaterako prestatu diren ebaluazio jarduerak egin.

Taldekatzea

Bai orrialde motibatzaile bikoitzeko jarduerak bai poligonoekin zerikusia dutenak taldean egin daitezke. Gaine-
rakoak, aldiz, banan bana egitekoak dira, batik bat indartzeko jarduerak.

Diziplinartekotasuna

Unitate aldaketa dakarten batuketak haurraren eguneroko jarduneko problema errazak ebazteko erabil daitezke:
bidaiak, erosketak, zenbait objekturen neurriak, etab. Ikasleek euren hiztegian poligonoen arloan erabiltzen den
terminologia gehi dezaten saiatu behar da.

Baliabideak

Koloretako plastilina, izozki makilatxoak eta kartoi meheak. Poligono formak egiteko.

Zenbakien txartelak egiteko kartoi meheak. Hamarreko zehatzak eta unitateak adierazteko erabiliko ditugu,
79ra arteko zenbakien eraketa landuko da.

Objektu linealen bilduma. Zotzak, edateko lastotxoa, izozkien makilatxoak… Horiek guztiak irudi poligonalak
egiteko erabiliko dira.

Koloretako kartoi meheak. Guraizeekin ebakiz, oinarrizko forma poligonalak egiteko.
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Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
1etik 99ra bitarteko elementuen kantitateak ordenatzea.
Erloju analogikoetan ordu zehatzak irakurtzea.
Arrazoiketa matematiko batean akatsak topatzea.
Barrazko diagrama xumeetatik informazioa lortzea.

Ingurune fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarrekintzan jarduteko gaitasuna: Ibilbideak trazatzeko planoa erabiltzea.

9. unitatea

Helburuak Ebaluazio irizpideak

80tik 99ra bitarteko zenbakiak identifikatzea, izendatzea eta
idaztea.

Badaki 99ra arteko edozein zenbaki irakurtzen eta idazten.

Badaki elkarrekin erlazionatzen bi zifrako edozein zenbaki eta
zenbaki horren deskonposaketa, batuketa modura ezarrita.

Hiru zenbakiren batuketa egitea, unitate aldaketarik gabe. Badaki zifra bakarreko nahiz bi zifrako hiru zenbakiren batuketak
egiten, unitate aldaketarik gabe, gehieneko emaitza 99 izanik.

Bi zifrako zenbakien kenketa egitea, unitate aldaketarik gabe. Kalkulatzen ditu unitate aldaketarik gabeko bi zifrako
zenbakien kenketak.

Erloju analogikoetan ordu zehatzak irakurtzea eta adieraztea. Irakurtzen ditu orrazdun erlojuetako orduak.

Lauki sare batean desplazamenduak adieraztea. Badaki lauki sare bateko bidea markatzen emandako
jarraibideen arabera.

Barrazko diagrama xume bat irakurtzea eta interpretatzea. Barrazko diagrama bateko informazioa irakurtzen eta ateratzen du.

Proposatutako problemak ebaztea. Problemak ebazten ditu beharrezko datuak identifikatuta.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

80tik 99ra bitarteko zenbakiak. 80tik 99ra bitarteko zenbakiak identifikatzea,
irakurtzea eta idaztea.

0tik 99ra bitarteko 5 zenbaki ordenatzea, handienetik
txikienera edo alderantziz.

Interesa zenbakien izena eta
zenbakiak idazteko.

Hiru batugairen batuketa egitea,
unitate aldaketarik gabe.

Hiru zenbakiren batuketa, unitate aldaketarik gabe. Kalkuluak modu argi eta
txukunean aurkeztea.

Bi zifrako zenbakien kenketa egitea,
unitate aldaketarik gabe.

Bi zifrako zenbakien kenketa, unitate aldaketarik gabe. Konstantzia eguneroko lanean. 

Ordu zehatza. Erloju analogikoetan ordu zehatzak irakurtzea. Interesa erlojuko orduak
irakurtzen jakiteko.

Planoan orientatzea. Ibilbideak adierazpena, bertako lekualdatzeen
noranzkoa adierazita.

Ibilbide baten adierazpena, jarraitu beharreko
noranzkoak aintzat hartuta.

Aurretiaz emandakoetatik
aldendutako beste ibilbide batzuk
asmatzen saiatzea.

Barrazko diagrama. Barrazko diagramak irakurtzea eta interpretatzea. Garbitasuna eta txukuntasuna
lanen aurkezpenean.
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Balioak

Hiritartasuna sustatzea. Gure ikasleen artean, herritar diren heinean, errespetuzko jarrera demokratikoa, eta, aldi
berean, beren ingurunea hobetzeko ohitura parte-hartzaileak sustatzea.

Erantzukizuna. Ordutegi jakin batzuk betetzeko garrantziaz ohartaraztea, hala nola, eskolara garaiz iristea
eta jateko, jolasteko eta lo egiteko ordu jakinak edukitzea.

Metodologia

Hamarrekoen eta unitateen ikur ezagunekin zenbakiak aurkeztuko ditugu.

Batuketetan eta kenketetan, zenbakiak zuzen jar ditzatela eta emaitza irakur dezatela azpimarratu behar zaie,
eta batura beti batugaiak baino zenbaki handiagoa izango dela nabarmendu behar zaie. Kenketan, berriz, zen-
baki bati txikiago bat besterik ezin zaiola kendu erakutsi behar zaie adibideen bidez.

Erlojua irakurtzen irakasteko, erloju handi eta erraz irakurtzeko modukoa behar da. Taldeko zenbait ariketaren
bidez, erraz ikasten dute ordu zehatza irakurtzen. Ikasle aurreratuei ordu erdiak irakurtzen irakasten saia gaitezke.

Ibilbideak irakurtzeko eta seinalatzeko, garrantzitsua da lekualdatzeen noranzkoaz jabetu daitezela. Gero, ariketa
taldean egin daiteke. Are gehiago, taldeek ibilbideak asma ditzakete beste taldeentzat.

Aniztasunari arreta egiteko

Indartzeko jarduerak. Lan koadernoko 9. unitatea ebatzi. Gidan, 9. unitaterako prestatu diren indartzeko jar-
duerak egin.

Sakontzeko jarduerak. 9. unitaterako prestatu diren sakontzeko jarduerak egin.

Ebaluazioa. 9. unitaterako prestatu diren ebaluazio jarduerak egin.

Taldekatzea

Talde jarduera modura, erlojua irakurtzea eta erabiltzea proposa dezakegu. Era berean, honako hauek ere taldean
egiteko modukoak dira: ikaskide batek emandako hiru batugairen batuketa egitea, barrazko diagrama bat irakur-
tzea eta interpretatzea eta barrazko diagrama erraz bat eratzea, baita ibilbideak egitea eta beste ikaskide batzuek
egin ditzaten beste ibilbide batzuk asmatzea ere.

Diziplinartekotasuna

Barrazko diagramak eta ibilbideak oso arruntak dira eguneroko informazioan; beraz, horiek aprobetxatu behar ditu-
gu haurrak grafikoak azter eta irakur ditzaten sustatzeko. Halako kasuetan, grafikoak informazioa emateko bide
modura erabili behar ditugu. Ibilbideak markatzeko, bi sarrerako koadro bateko planoak har daitezke aintzat.

Baliabideak

Abakoa. Bi zifrako zenbakiak irudikatzeko, hamarrekoen eta unitateen batuketak ebazteko eta segidak egiteko.

Zenbakien txartelak. Bi zifrako zenbakiak lortzeko, idazteko, deskonposatzeko eta beste batzuekin alderatzeko.

Kartoi mehea eta koadernagailua. Orratz erloju xume bat eratzeko, gero, haurrek horren bidez ordu zehatzak
lan ditzaten.

Plano edo kale-izendegi laukiduna. Planoaren gainean lekualdatzeak benetako kasuetan eta leku ezagunetan
lantzeko.
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10. unitatea
Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
Euro eta zentimoko txanponak erraz erabiltzea eta erosketa arruntetako eragiketak egitea.
Eguneroko bizimoduan adierazpen ordinalak zuzen aplikatzea.

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: Hizkuntza matematikoa zuzen erabiltzea.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

1.tik 5.erako adierazpen ordinalak identifikatzea, izendatzea
eta idaztea.

Adierazpen ordinala ematen die segida bateko objektuei.

Badaki lehen bost adierazpen ordinalak irakurtzen eta idazten,
zifrekin nahiz letrekin.

Zentimo, 1 euro eta 2 euroko txanponen balioa ezagutzea. Badaki euroko eta zentimoko zenbait txanponek guztira duten
balioa kalkulatzen.

Zuzen adierazten ditu euroen eta zentimoen kopuruak.

Zifra bateko eta bi zifrako hiru zenbakiren batuketak egitea,
unitateak hamarrekotara aldatuta.

Zuzen egiten ditu bi zifrako hiru zenbakiren batuketak,
unitateak hamarreko bihurtzea eskatzen dutenak.

Bi zifrako zenbakien kenketak kalkulatzea, unitateen
aldaketarik gabe.

Zuzen egiten ditu bi zifrako zenbakien kenketak, unitateen
aldaketarik gabe.

Proposatutako problemak ebaztea. Problemak ebazten ditu bi eragiketaren artean zuzena aukeratuz.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

1.tik 5.erako adierazpen
ordinalak.

5 elementu edo pertsonaren grafiaren, izenaren eta
egokiera sekuentzialaren arteko asoziazioa.

Hainbat multzotako elementuen adierazpen ordinal
zuzena.

Interesa bere hiztegian adierazpen
ordinalak gehitzeko.

Txanponak. Euroko eta zentimoetako txanponak identifikatzea eta
erabiltzea.

Zentimoko hainbat txanponen balioen batuketa.

Hainbat prezioren artean, garestiena eta merkeena
identifikatzea.

Konstantzia euroko txanponak
erraztasunez erabiltzeko.

Hiru zenbakiren batuketa, unitate
aldaketarekin.

Bat edo bi zifrako hiru zenbakiren batuketa, unitateak
aldatuta.

Konstantzia eguneko lanean.

Kenketa (errepasoa). Bi zifrako zenbakien kenketa, bururako gorde gabe,
ezker eskuin nahiz goitik behera.

Ahalegina kalkuluak egiteko
azkartasuna hobetzeko.
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Balioak

Hezkuntza zibikoa eta besteekiko errespetua. Gure laguntza behar izan dezaketen pertsonak identifikatzea,
minusbaliotasunen bat izan zein ez, eta beharrezkoa denean horiei laguntzeko interesa piztea.

Ingurumenarekiko errespetua. Irudian ikusten diren garraiobideak lantzean, horietako zein garraiobidek
dion ingurumenari errespetu handiagoa eta zeinek txikiagoa eztabaidatu daiteke.

Zentzuzko kontsumoa. Erabiltzen diren gauzak zenbat balio duten eta neurriz erabiltzen ikastea.

Besteekiko eta ingurumenarekiko errespetua. Jarrera kritikoa. Besteekiko eta ingurumenarekiko zer
jarrera eduki behar dugun ezagutzea. Norberaren jokabideak eta besteenak balioztatzean kritiko izatea.

Metodologia

1.tik 5.erako grafia ordinala duten kartelak prestatuko dira. Bost haur ilaran jarriko dira kartel banarekin. Ikas-
leek ilarakoen izenak esaten hasiko dira. Beste jarduera batean, ikasleren bati 5. kartelaren aurrean jartzea, 2.
kartelaren atzean jartzea, etab. eska dakioke.

Txanponekin lan egin ahal izateko, zentimoko txanponen zenbait bilduma eduki behar dira. Komenigarria da
ikasleek txanponak ukitzea, txikienetik handienera ordenatzea, binakako edo hirunakako multzoak egitea eta
euren balioa batzea. Gomendagarria da zentimoko txanpon guztien balioa topa dezatela eta erosketa egoera
jakinetan bueltan zenbat diru jasoko luketen kalkulatzea.

Aniztasunari arreta egiteko

Indartzeko jarduerak. Lan koadernoko 10. unitatea ebatzi. Gidan, 10. unitaterako prestatu diren indartzeko
jarduerak egin.

Sakontzeko jarduerak. 10. unitaterako prestatu diren sakontzeko jarduerak egin.

Ebaluazioa. 10. unitaterako prestatu diren ebaluazio jarduerak egin.

Taldekatzea

Orrialde motibatzaile bikoitzeko jarduerak taldean egitekoak dira. Era berean, adierazpen ordinalei eta zentimoko nahiz
euroko txanponen erabilerei dagozkien jarduerak taldean egin daitezke, binakako mahaietan. Gainerako jarduerak,
berriz, banakakoak dira. Nolanahi ere, taldearen laguntza erabil daiteke.

Diziplinartekotasuna

Adierazpen ordinalak azaltzean, ikasleen bizipenekin lotzea komeni da: autobusak zer ordutan datozen, zinemako
sarrerak ateratzeko ordena zein den, txirristara igotzeko ordena zein den… Euren hiztegi arruntean adierazpen ordi-
nalak sar ditzaten saiatu behar da.

Baliabideak

Taldekako memoria txartelak:

5 txartel zenbaki ordinalekin, zifratan: 1., 2., 3., 4. eta 5.
5 txartel zenbaki ordinalekin, letratan: lehenengo, bigarren…

10 txanponeko bilduma. Zentimoko balio guztien bilduma (benetako zentimoak zein plastikozkoak edo pape-
rezkoak), liburuan adierazitako egoerak edo egokitzat jotzen diren beste batzuk antzezteko.

10 barra horizontaleko abakoa. Tresna horren bidez, argi ikusiko dute unitateen aldaketa duen batuketa zertan
datzan, alegia, unitateen batuketatik lortutako hamarrekoa gainerako hamarrekoei batzen zaiela.
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Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
Eguneroko bizimoduan gorputz geometrikoen formak identifikatzea eta izendatzea.
Barrazko diagramen informazioa interpretatzea eta lortzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna: Arazo bat konpontzeko hainbat modu bilatzea.

11. unitatea

Helburuak Ebaluazio irizpideak

0tik 99ra bitarteko zenbakiak identifikatzea, izendatzea eta
idaztea.

Badaki 0tik 99ra bitarteko zenbakiak idazten, segida laburretan
diktatuta.

Identifikatzen ditu emandako zenbaki baten aurreko eta
ondorengo zenbakiak.

Badaki zenbakiak hamarrekotan eta unitatetan deskonposatzen.

Alderatzen ditu bi zifrako zenbakien multzoak, handiena edo
txikiena identifikatzeko.

Hiru batugairen batura, unitateen aldaketarekin. Zuzen egiten ditu bi zifrako hiru zenbakiren batuketak,
unitateak hamarrekoetara aldatuta.

Bi zifrako zenbakien kenketa, unitateen aldaketarik gabe. Zuzen egiten ditu bi zifrako zenbakien kenketak, unitate
aldaketarik gabe.

Prisma, piramidea, zilindroa, konoa eta esfera izenak dagozkien
gorputz eta formekin erlazionatzea.

Badaki gorputz geometrikoak identifikatzen eta haien izena
idazten.

Datuak barrazko diagrama xume batean adieraztea. Adierazten ditu marrazki bateko datuak barrazko diagrama batean.

Proposatutako problemak ebaztea. Problemak ebazten ditu galdera egokia hautatuz eta emaitza
egiaztatuz.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

0tik 99ra bitarteko zenbakiak. 0tik 99ra bitarteko zenbakiak identifikatzea,
irakurtzea eta idaztea.

0tik 99ra bitarteko 5 zenbaki antolatzea, txikienetik
handienera eta alderantziz.

Zenbaki bat adierazteko hainbat moduren asoziazioa.

Ahalegina zenbakien izena zuzen
idazteko.

Hiru batugairen batuketa, unitate
aldaketarekin.

Hiru zenbakiren batuketa, bururako gordeta. Gustua eragiketak zuzen ebazteko.

Bi zifrako zenbakien kenketa
unitate aldaketarik gabe.

Bi zifrako bi zenbakiren kenketa, bururako gorde gabe. Konstantzia eguneroko lanean.

Gorputz geometrikoak. Objektuen ezagutza, haien forma geometrikoaren arabera.

Gorputzak identifikatzea, adierazitako gorputz
geometrikoen multzo batean.

Interesa gorputz geometrikoen
formak identifikatzeko eta
inguruko objektuekin
erlazionatzeko.

Barrazko diagrama. Datuak adieraztea barrazko diagrama batean. Gardentasuna eta garbitasuna
barrazko diagramak egiteko.
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Balioak

Kontsumo arduratsua. Txanponen eta gai jakin batzuen prezioen gaiak lantzean, kontsumo arduratsua egin
behar dela eta aurrezten saiatu behar dela azpimarratu behar zaie.
Objektu komunak zaintzea. Eskolako materialak eta norberaren gauzak errespetuz eta egokiro erabiltzeko
jarrera sustatu behar da.

Metodologia

Unitatean ageri diren kontzeptu berriak gorputz geometrikoei buruzkoak dira. Horiek ikasteko, emandako gorputz
geometrikoak aurkeztuko zaizkie ikasleei, eta ukitu, begiratu, azaldu eta euren izenak ikas ditzaten eskatuko zaie.
Hala, haurrek gorputz geometrikoak zenbat aurpegi dituen, aurpegiek zer forma duten, zer-nolako ertzak dituen,
etab. adierazi ahal izango dute. Gero, gorputz geometriko horien forma duten eguneroko erabilerako objektuak
aurkez daitezke ikasgelan, ikasleek identifika ditzaten. Azkenean, ikasleak kutxatik adierazten diegun gorputz geo-
metrikoa hartzeko gai izango dira.

Aniztasunari arreta egiteko

Indartzeko jarduerak. Lan koadernoko 11. unitatea ebatzi. Gidan, 11. unitaterako prestatu diren indartzeko
jarduerak egin.
Sakontzeko jarduerak. 11. unitaterako prestatu diren sakontzeko jarduerak egin.
Ebaluazioa. 11. unitaterako prestatu diren ebaluazio jarduerak egin.

Taldekatzea

Unitatearen aurkezpenak berak izaera kolektiboa du, eta horrez gain, 165. orrialdeko gurutzegrama eta 166.
orrialdeko jarduerak ere binaka egin daitezke. Gainerako jarduerak banan-banan egin beharko dira, edo tal-
dearen laguntzarekin (haur batek besteari).

Diziplinartekotasuna

Gorputz geometrikoak aurkeztean eta deskribatzean, forma hori bera duten eguneroko bizimoduko objektuekin
erlazionatu behar dira. Ikasleek euren hiztegi arruntean gorputz geometrikoen izenak eta adierazpenak erabil
ditzaten saiatu behar da, hala nola: kono forma du, piramide forma du, etab.

Baliabideak

Txanponen bilduma. Benetakoak nahiz plastikozkoak edo paperezkoak, horietako bakoitzaren tamaina, kolo-
reak eta balioa ezagut ditzaten.
Abakoa. Hamarrekotan eta unitatetan deskonposatutako adierazpenak egiteko erabiliko da, gainera, tresna
horren bidez, ikasleek argi ikusiko dute unitateen aldaketa duen batuketa zertan datzan, alegia, unitateen batu-
ketatik lortutako hamarrekoa gainerako hamarrekoei batzen zaiela.
Zenbakien txartelak. Aurreko unitateetan jada erabili dira, hamarrekoen eta unitateen fitxetatik abiatuz
ausaz zenbakiak eratzeko.
Gorputz geometrikoen bilduma. Gorputz geometriko horiek ezagutzeko, eskuetan erabiltzeko eta euren for-
mekin ohitzeko, banan-banan zein bata bestearekin alderatuz.
Marrazkien edo argazkien bilduma. Objektuena, aldizkaritatik edo egunkarietatik aterata, erraz identifika-
tzeko moduko gorputz geometrikoen formekin.
Zenbait barrazko diagrama errazen bilduma. Horizontalak nahiz bertikalak, gure ikasleekin interpreta ditzagun.
Grafikoak gardenkietan edo ordenagailuan edukiz gero, pantailan proiekta ditzakegu.
Arbel magnetikoa eta koloretako fitxak. Ikasleekin eskuz grafikoak egiteko. Halakorik lortzerik ez bada,
arbel arrunta eta koloretako klarionak erabil daitezke.
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Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
Objektuen, zentimoen edo euroen kopuru txikien erdia eta bikoitza kalkulatzea.
Egutegiko orriak irakurtzea eta interpretatzea.
Hiru eszenako edo gehiagoko denbora sekuentziak ordenatzea.

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: Testuan jasotako informazioa ulertzea.

Ingurune fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarrekintzan jarduteko gaitasuna: Mundu naturaleko zergatiak
eta ondorioak lotzea.

12. unitatea

Helburuak Ebaluazio irizpideak

9 elementura arteko objektuen bikoitza identifikatzea eta
kalkulatzea.

Badaki multzo bat eta haren bikoitza erlazionatzen.

Badaki zifra bateko zenbakien bikoitza topatzen.

Elementu bikoitien multzo baten erdia identifikatzea eta
kalkulatzea.

Badaki elementu bikoitien multzo bakoitza bere erdiarekin
erlazionatzen.

Badaki elementu bikoitien multzo bateko erdia topatzen.

Batuketako eta kenketako eragiketak errepasatzea. Badaki bi zifrako zenbakiak goitik behera ipintzen, batuketak
eta kenketak egiteko.

Denbora sekuentzia bateko irudiak antolatzea: lehen, orain eta
gero.

Badaki emandako eszenak denbora sekuentzian antolatzen.

Egutegiko orrialdeak interpretatzea. Buruz izendatzen ditu asteko egunak.

Irudi simetrikoak identifikatzea. Badaki irudi simetrikoak identifikatzen eta osatzen.

Marrazki bat osatzeko testu bat interpretatzea. Jarraibideei jarraitzen die marrazkia osatzeko.

Proposatutako problemak ebaztea. Problemak ebazten ditu, datuak eta galdera identifikatuta.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Bikoitza eta erdia. Multzoak eratzea, emandako multzoko elementuen
bikoitzarekin edo erdiarekin, eta zenbakiz adieraztea.

Interesa kopuru baten bikoitza eta
erdia zuzen kalkulatzeko eta
adierazteko.

Lehen, orain eta gero. Eszenen eta ekintzen denbora antolatzea. Arreta eta ardura eszenak
denboraren arabera antolatzeko.

Astea eta eguna. Asteko egunak irakurtzea eta memorizatzea. Ahalegina asteko egunak buruz
ikasteko.

Irudi simetrikoak. Objektu edo irudi simetrikoak identifikatzea.

Marrazki baten aldeak elkartzea, simetriadun irudi
bat eratzeko.

Gustua marrazki simetrikoak
osatzeko.

Espazio orientazioa. Objektuak kokatzeko idatziz emandako jarraibideak
interpretatzea eta betetzea.

Ahalegina testuetako jarraibideak
ulertzeko.
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Balioak

Zentzuzko kontsumoa. Behar duguna kontsumitzeko beharra azpimarratuko dugu, bultzada kontsumistak gu
bereganatzen utzi gabe.

Ahalegina. Norberaren esfortzua sustatzea eta hobetzeko beharrera bideratutako jarrera garatzea.

Metodologia

Bikoitzaren eta erdiaren kontzeptuak azaltzeko, erabilgarritasuna aintzat hartzea: arkatz baten bikoitza, bi gomaren
bikoitza, hiru neskatoren bikoitza, bost hatzen bikoitza… ikasleek emaitzak ozen esan ditzatela saiatuz.

Prozesu berari jarraituko zaio erdiaren kontzeptua azaltzeko, eta 2tik 20ra bitarteko zenbaki bikoitiak lantzen
dituzten egoerak hartuko dira langai. Langaia sakontzeko, erdi zehatzik ez duten multzoak badirela azalduko zaie.

Denbora sekuentziak taldea aintzat hartuta azal daitezke: Zer egingo dugu orain? Orain hemen gaude… Zer egin
dugu lehen? … landu dugu lehen. Zer egin behar dugu gero? Gero … egin behar dugu.

Irudi simetrikoak jorratzeko, marrazki simetrikoak hartuko dira langai, horiek tolestu eta ardatza nabarmendu ahal
izateko. Simetriadun gorputzak erakutsiko zaizkie: arbela, mahaia, etab. baita simetriarik ez duten irudiak ere.

Aniztasunari arreta egiteko

Indartzeko jarduerak. Lan koadernoko 12. unitatea ebatzi. Gidan, 12. unitaterako prestatu diren indartzeko
jarduerak egin.

Sakontzeko jarduerak. 12. unitaterako prestatu diren sakontzeko jarduerak egin.

Ebaluazioa. 12. unitaterako prestatu diren ebaluazio jarduerak egin.

Taldekatzea

Orrialde motibatzaile bikoitzeko lana eta kontzeptu berriak taldean jorratuko dira. Simetriadun gorputzen
kasuan, bi ikasleko taldeak egin daitezke.

Diziplinartekotasuna

Simetriadun gorputzen kontzeptua Plastikaren nahiz Inguruaren Ezagueraren arloarekin lotuta dago, bi arlo horie-
tako simetriadun objektuak hauteman baitaitezke. Ikasleek euren hiztegi arruntari gehituko dizkiote bikoitzaren
eta erdiaren kontzeptuak.

Baliabideak

Txanponen bilduma. Benetakoak nahiz plastikozkoak edo paperezkoak, horietako bakoitzaren tamaina, kolo-
reak eta balioa ezagut ditzaten.

Gorputz geometrikoen bilduma. Aurreko unitatearen edukiak gogora ekartzeko eta irudian gorputz geome-
trikoen forma duten objektuak errazago ezagutzeko.

Abakoa. Zenbakiak eta horien bikoitza adierazteko.

Eskuz erabiltzeko moduko edozelako materiala. Kopuruak bikoizteko, hala nola, txapak, fitxak, makarroiak…

Karta-jokoa. Elementuen kopuru bat eta euren bikoitza elkarrekin parekatzeko. Kartoi mehez egingo dira
(10 elementu arte eta horien bikoitza). Bi joko berdin beharko dira (40 karta).

Egutegiak. Hainbat egutegi mota, eskolan guztiak lantzeko eta aztertzeko.

Paper orriak. Erditik tolestuta ardatzeraino heltzen den marrazki batekin, ebakitzeko eta irudi simetrikoak eratzeko.

Jantziak. Simetria duten ala ez begiratzeko.

Hiri bateko plano laukiduna. Atal bat fotokopiatzeko eta laukitxoetan eraikin adierazgarri jakin batzuk
bilatzeko.
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