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2 Matematika LMH 1

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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Bigarren
mailako
unitateen

programazioa
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Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
Lehenengo mailako oinarrizko kontzeptuak gogoratzea, hala nola espazioko orientazioa eta 99ra bitarteko zenbakien deskonposaketa.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

99ra bitarteko zenbakiak irakurtzea eta idaztea. Badaki 99ra bitarteko zenbakiak identifikatzen, irakurtzen eta
idazten, zifrekin edo/eta hitzekin.

Erlazionatzen du kopurua dagokion zenbakiarekin.

99ra bitarteko zenbakiak ezagutzea eta adieraztea. Badaki 99ra bitarteko zenbakiak hamarrekotan eta unitatetan
konposatzen eta deskonposatzen.

Badaki 99ra bitarteko zenbakien deskonposaketak egiten,
hamarrekotan eta unitatetan, zifrekin nahiz grafikoki.

Espazioarekin eta/edo lateralitatearekin zerikusia duten
zenbait kontzeptu zuzen interpretatzea.

Badaki benetako objektuek erreferentziazko objektu baten aldean
duten kokapena deskribatzen: aurrean edo atzean, gainean edo
azpian, gertu edo urrun, eta ezkerrean edo eskuinean.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

99ra bitarteko zenbakiak. 99ra bitarteko zenbakiak identifikatzea
eta idaztea.

Interesa zenbakien irakurketa eta
idazketa ikasteko.

Erreferente batekiko
eskuinean-ezkerrean, aurrean-atzean,
gainean-azpian, gertu-urrun.

Pertsona baten ezkerrean edo eskuinean
dauden objektuak ezagutzea.

Erreferente baten aurrean edo atzean,
gertu edo urrun, gainean edo azpian
dauden objektuak identifikatzea.

Gustua ingurua behatu eta zenbait
objekturen kokapena deskribatzeko.

Unitateak eta hamarrekoak. Objektuak multzokatzea hamarreko
zehatzetan.

Zenbakiak hamarrekotan eta unitatetan
deskonposatzea.

Zehaztasuna multzokatzeak eta
deskonposaketak egiteko.

0 unitatea
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Balioak

Adiskidetasuna eta elkartasuna. Ikasturte hasiera-hasieratik ahaleginduko gara ikastaldeko kide izatea
balioets dezaten eta ikaskideekiko harremanetan elkartasunez joka dezaten.

Metodologia

Haurrak motibatuko ditugu ikasturte berrirako ongietorria eskainiz.

Norberaren fitxa beteko dugu, bigarren mailako ikastalde berriari garrantzia emanez.

Aurreko ikasturteko ikaskideak agurtu, eta, inor berririk bada, aurkeztu egingo dugu.

Ikasleek pizgarri txikiak soilik behar izango dituzte, aurreko ikasturteko gauzak gogoratzeko. 

Zenbakiak gogoratuko ditugu ozen esanda eta arbelean idatzita; horrela, ikasleek txandaka izendatu ahal ditzaten.

Objektu ezagunak ikasgelako hainbat tokitan utziko ditugu, ikasleek objektu bakoitzaren kokapena deskriba
dezaten. Erreferente erraz bat ipini behar zaie beti.

Ikasgelako hainbat gauza txiki erabil ditzakegu, 10nako multzokatzeak egin eta, horrela, hamarreko eta unitate
kontzeptuak gogoratzeko.

Unitatearen eta hamarrekoaren sinboloak erabiliko ditugu, zenbakiak adierazteko eta deskonposatzeko.

15etik 30erako zenbakien irakurketa eta idazketa zuzenari arreta egin behar diegu.

Aniztasunari arreta egiteko

Lehenengo ariketa horiei esker, zailtasunen bat dutenez, kontzepturen bat indartzeko edo sakontzeko premia
duten ikasleak hauteman ditzakegu. 

Taldekatzea

Unitate honetako jarduerak taldeka egin daitezke.

Baliabideak

Ikasgelako bertako objektuak: gomak, zorrozkailuak, arkatzak, klera zuriak eta koloretakoak, arbela, liburuak,
motxilak, kanikak, txitxirioak, botoiak, etab.
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Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
Zenbakiak ikaslearen inguruko ohiko kopuruekin erabiltzea eta erlazionatzea. 1.tik 10.era bitarteko adierazpen ordinalak
benetako egoeretan zuzen adieraztea.

Ikasten ikasteko gaitasuna
Ikasleak matematika ikasteko eta aplikatzeko duen gaitasunean konfiantza edukitzea.

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
Liburuko irudiak ahoz zuzen deskribatzea.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

0tik 49ra bitarteko zenbakiak identifikatzea. Badaki 0tik 49ra bitarteko zenbakiak irakurtzen eta idazten.

Osatzen ditu 1etik 49ra bitarteko goranzko eta beheranzko segidak.

Badaki zenbaki baten aurreko eta ondorengo zenbakiak aurkitzen.

1.tik 10.era bitarteko adierazpen ordinalak identifikatzea. Badaki 1.tik 10.era bitarteko adierazpen ordinalak irakurtzen
eta idazten.

Batuketak eta kenketak egitea. Badaki batuketak eta kenketak kalkulatzen, bururakorik gabe,
49ra bitarte.

Batugaiak identifikatzea. Batugaiak izendatzen ditu.

Irudi lauak identifikatzea. Badaki irudi lauen arteko desberdintasunak eta
antzekotasunak adierazten.

Barrazko diagrama bateko datuak identifikatzea. Bilatzen ditu barrazko diagrama bateko datuak.

Proposatutako problemak ebaztea. Badaki problemak batuketa edo kenketa batekin ebazten.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

0tik 49ra bitarteko zenbakiak. 0tik 49ra bitarteko zenbakiak
identifikatzea, irakurtzea eta idaztea.

Emandako zenbaki baten aurreko eta
ondorengo zenbakiak identifikatzea.

Zenbakiak antolatzea, txikienetik
handienera.

Zenbakiak konposatzea eta deskonpo-
satzea, hamarrekotan eta unitatetan.

Gustua zenbakiek eguneroko bizimoduan
duten erabilgarritasuna aurkitzeko.

1.tik 10.era bitarteko zenbaki ordinalak. Zenbaki ordinalak identifikatzea,
irakurtzea eta idaztea.

Interesa multzo bateko elementuen
ordena ezagutzeko.

Batuketa eta kenketa. Batuketak eta kenketak ebaztea. Prestutasuna norberaren estrategiak
erabiltzeko buruzko kalkuluan.

Batuketaren gaiak: batugaiak eta batura. Batuketaren gaiak identifikatzea. Interesa ezagupen berriak jasotzeko.

Irudi lauak. Irudi lauak alderatzea eta sailkatzea. Arreta formak bereizteko eta
deskribatzeko.

Barrazko diagrama. Barrazko diagramak interpretatzea. Arreta datuak interpretatzeko.

1. unitatea
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Balioak

Elikadura ohitura osasungarriak. Elikadura ohitura egokiak hartzea da helburua, osasun onari eusteko eta
gorputzaren garapena ahalbidetzeko, mota guztietako elikagaiak jatea, alegia.

Aldi berean, eskolako jantokian ordena errespetatu behar dela azpimarratu behar da: ilaran daudela distantziari
eutsi, bultzaka ez ibili, dena jasota utzi, etab.

Metodologia

Hasteko, irudiari begiratu eta ikasleekin elkarrizketa egingo dugu, adierazpen ordinalaren erabilgarritasuna eta
irudi lauen ezaugarriak aurkitzen laguntzeko. 

Zenbakiak hamarreko eta unitatetan konposatzeko eta deskonposatzeko, objektu txikiak erabiliko dira: arka-
tzak, kanikak edo lekaleak. Ikasleak 10naka taldekatuko ditu hamarrekoak osatzeko, eta solte geratzen diren
unitateak adieraziko dituzte.

Zenbakien segidak eta aurrekoa eta ondorengoa kontzeptuak lantzeko, arbelean marraztutako zenbakizko zuzen
bat erabiliko dugu. Zenbakizko zuzena zenbakiak txikienetik handienera ordenatzeko ere erabiliko da.

Irudi lauak lantzeko, ikasleek bloke logikoetako irudiak maneiatuko dituzte, eta formaren, tamainaren eta kolo-
rearen arabera sailkatuko dituzte. Forma horiek dituzten ohiko objektuak aurkitzen ere lagunduko zaie. 

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

Komeni da orrialde motibatzaileko jarduerak taldeka eta irakasleekiko elkarrizketaren bidez egitea; horrela, hain-
bat arlo piztuko ditugu: ahozko adierazpena, kontzeptuen eraikuntza eta hamabostekoaren balioa aurkitzea. 10.
orrialdeko Bihurritxoren jarduera eta 11. orrialdeko buruzko kalkulurako jarduera binaka egin daitezke, ikasle
batzuek zailtasun handiagoa izango baitute. 14. orrialdeko barrazko diagramako galderei ere taldean eran-
tzungo zaie. Irakasleak, aldez aurretik, hitz egingo du ikasleekin animalia jatorriko elikagaiak eta landare jato-
rriko elikagaiak bereizteko. Gainerako jarduerak banaka egingo dira.

Diziplinartekotasuna

Euskara ikasgaian, ahozko adierazpena indartuko da, eta formak deskribatzen lagunduko dieten hitzekin abe-
rastuko da hiztegia: lauangeluarra, errektangeluarra, triangeluarra eta zirkularra.

Inguruaren Ezagueran, irudi lauak identifikatuko ditu objektuetan, eraikinetan, krokisetan, eta abarretan.

Plastikan garrantzi berezia dauka irudi lauak ezagutzeak eta erabiltzeak, marrazkiak, collageak, etab. egiteko.

Heziketa Fisikoan ordinalek badute aplikaziorik lasterketetan, kirol lehiaketetan, eta abarretan.

Ikasleak irudi lauak identifikatuko ditu eguneroko objektu eta espazioetan, eta zenbakiek eguneroko bizimoduko jar-
dueretan eta lekuetan duten garrantziaz jabetuko da: etxeetan, erosketetan, herri arteko autobusetan, eta abarretan.

Baliabideak

Eskolako jantokirako bisita. Elikadura osasungarriaz hitz egiteko.

Material zenbagarriak eta erraz maneiatzekoak. Botoiak, kanikak, lekaleak, jokorako fitxak, kromoak, etab.

Irudi lauen irudiak eta bloke logikoak. Eduki horiek modu manipulatiboan lantzeko.
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Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
1etik 99ra bitarteko zenbakiekin adierazitako kopuruak egoki irakurtzea eta idaztea.
Problemen enuntziatu errazak interpretatzea, problemak ebazteko, batuketa edo kenketa aplikatu ahal izateko.
Pertsonak edo objektuak erreferente baten ezkerrean edo eskuinean daudela ahoz deskribatzea.

Autonomia eta ekimen pertsonala izateko gaitasuna: Lankidetzan jardutea eta lan batzuk taldean egitea, zeregin
jakin batzuen ardura hartuta.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: Ezarrita dauden arauak errespetatzea eta besteekiko begirunea izatea.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

50etik 99ra bitarteko zenbakiak identifikatzea. Badaki 50etik 99ra bitarteko zenbakiak irakurtzen eta idazten.

Unitateak eta hamarrekoak bereiztea. Badaki zenbakiak unitatetan eta hamarrekotan konposatzen
eta deskonposatzen.

«baino handiagoa», «baino txikiagoa» eta «berdin» ikurrak
egoki erabiliz, zenbakiak ordenatzea.

Ordenatzen du emandako zenbaki segida bat.

Batuketak eta kenketak ebaztea. Badaki lau batugaira bitarteko batuketak kalkulatzen,
hamarrekoetan bururakoak izanik.

Zenbakizko zuzena erabiliz kenketak egiten ditu.

Kenketaren gaiak identifikatzea. Badaki emandako kenketetan gaiak adierazten.

Luzera neurtzeko ariketak egitea unitate ez konbentzionalekin. Badaki luzerak neurri unitate ez konbentzionalekin erlazionatzen.

Proposatutako problemak ebaztea. Problemak ebazten ditu galdera identifikatuta.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

50etik 99ra bitarteko zenbakiak. 50etik 99ra bitarteko zenbakiak identifikatzea.

Zenbakiak hamarrekotan eta unitatetan konposatzea
eta deskonposatzea.

Zenbakiak antolatzea zenbakizko zuzen batean.
«baino handiagoa», «baino txikiagoa» eta «berdin»
ikurrak identifikatzea.

Arreta zenbakiak noranzko
egokian idazteko.

Batuketa eta kenketa. Batuketak eta kenketak ebaztea, bururakorik gabe.
Kenketak ebaztea, zenbakizko zuzena erabilita.
Zenbakiak bi batugaitan deskonposatzea.
Hiru batugaira bitarteko batuketak ebaztea,
hamarrekoetan bururakoak izanik.

Gustua eragiketak zuzen egiteko.

Kenketaren gaiak. Kenketaren gaiak identifikatzea. Interesa kontzeptu berriak
ikasteko.

Luzera neurri ez konbentzionalak. Luzerak neurtzea, neurri unitate ez konbentzionalekin:
pauso, oin, arra hatz eta bestelako objektuekin.

Luzera neurrien premiaren eta
erabilgarritasunaren balioespena.

2. unitatea
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Balioak

Berdintasuna. Diskriminaziorik eza. Elbarritasun fisikoren bat duten pertsonek zenbait jarduera gauzatzeko
egiten duten ahalegina eta duten pertseberantzia balioestea. Elbarritasun fisikoren bat duten pertsonen integra-
zioa ahalbidetzea. Desberdintasun fisikoak izan arren, berdinak gara eta eskubide berberak ditugu.

Ezarrita dauden arauak errespetatzea eta besteekiko begirunea izatea. Jolasetan eta kiroletan portaera
arauekiko errespetua sustatzea eta besteekiko begirunez jokatzea da helburua. Irakasleak arretaz zainduko du ikas-
leek, jolasetan eta kiroletan, iradokitako arauak aplikatzen dituztela.

Metodologia

Hasteko, irudia behatu eta bertan agertzen diren elementuak bereiziko ditugu. Aurkezpenean, maieutika edo gal-
dera eta erantzunak erabili ikasleak kontzeptuetara hurbiltzeko.

Ezkerra eta eskuina nozioak lantzeko, egoera bereziak sortuko ditugu, ikasleak, bere gorputza edo ikaskideena
erreferentzia hartuta, objektuak hartu edo utzi behar izateko. Ikasle batzuek zailtasuna eduki dezakete objek-
tuaren kokapena adierazteko, erreferentziatzat aurrean duten pertsona hartzen dutenean.

Ikasleei hainbat objektu emango zaizkie, neurtzeko tresna ez konbentzionalak erabiliz, luzera kalkula dezaten.
Elkarrizketa sortuko dugu zerk neurtzen duen gehiago eta zerk gutxiago gai hartuta. Ikasleei eskatuko zaie euren
emaitzak ikaskideenekin alderatzeko, horrela, guztientzako berdinak izango diren neurri unitateak erabiltzearen
beharraz kontura daitezen.

Zenbakiak dituzten eta buruzko kalkulua eskatzen duten jardueretan zenbakizko zuzena erabiliko dugu.

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

Komeni da orrialde motibatzaile bikoitzeko jarduerak lehenengo taldeka eta irakasleekiko elkarrizketaren bidez
egitea, horrela, ikasleen ahozko adierazpena piztuko dugu. Ondoren, banaka egin daitezke. Bihurritxoren jar-
duerak binaka egin daitezke. Neurtzea eskatzen duten jarduerak 2-4 ikasle bitarteko taldetan egin daitezke. Jola-
setan eta kiroletan portaera arauak errespetatu behar direla aipatzen duen orrialdea taldeka egingo dugu. Gai-
nerako jarduerak banaka egingo dira.

Diziplinartekotasuna

Euskara ikasgaian ahozko adierazpena indartuko da, eta formak deskribatzen lagunduko dieten hitzekin abe-
rastuko da hiztegia. 
Inguruaren Ezagueran neurketak erabiliko dituzte ikasgelako edo ikastegiko planoak egitean eta gorputzaren,
landareen edo animalien luzera neurtzean.
Heziketa Fisikoan eskuina eta ezkerra kontzeptuak landuko dituzte, euren gorputza eta besteena erreferentzia
gisa hartuz.

Baliabideak

Zenbakizko zuzena. 50etik 99ra bitarteko zenbakiekin eta orri-laurdenetan egina, zenbakien antolamendua
lantzeko.

Hainbat objektu. Neurri unitate ez konbentzionalekin ere erraz neurtzeko moduko luzera dutenak: gorputzaren
atalak edo bestelako objektuak.
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3. unitatea
Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
Zenbatekoekin eragiketak egiteko, batuketa aplikatzea unitate aldaketarekin.
Erregela eta zinta metrikoa erabiltzea objektuen luzera, altuera eta zabalera neurtzeko.
Bi sarrerako taulak interpretatzea.

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: Zentimetrotan eta metrotan egindako neurketak eta erabilitako prozesua
ahoz zuzen adieraztea.

Ikasten ikasteko gaitasuna: Ikasten denaz jabetzea eta ikasitakoa aplikatzen badakiela konturatzea.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

100etik 199ra bitarteko zenbakiak identifikatzea. Badaki 100etik 199ra bitarteko zenbakiak irakurtzen eta idazten.

Badaki zenbakiak ordenatzen.

Badaki emandako zenbaki baten aurreko eta ondorengo
zenbakiak aurkitzen.

Badaki zenbakiak bikoititan eta bakoititan sailkatzen.

Ehunekoak, hamarrekoak eta unitateak bereiztea. Ehunekoa ezagutzen du.

Badaki ehuneko zehatza irakurtzen eta idazten.

Badaki zenbakiak ehunekotan, hamarrekotan eta unitatetan
konposatzen eta deskonposatzen.

Batuketak bururakoekin eta kenketak bururakorik gabe ebaztea. Badaki batuketak bururakoekin eta kenketak bururakorik gabe
zuzen egiten. 

Metroa eta zentimetroa luzera unitate direla identifikatzea. Metroa eta zentimetroa erlazionatzen ditu.

Koordenatuak erabiltzea. Badaki objektuak koordenatuen arabera kokatzen.

Proposatutako problemak ebaztea. Problemak ebazten ditu datuak identifikatuta.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

100etik 199ra bitarteko
zenbakiak.

199ra bitarteko zenbakiak identifikatzea, irakurtzea
eta idaztea.
Zenbakiak zenbakizko zuzen batean kokatzea.

Emandako zenbaki baten aurreko eta ondorengo
zenbakiak identifikatzea.

Zenbakiak sailkatzea bikoitiak edo bakoitiak diren
kontuan hartuta.

Interesa 100etik 199ra bitarteko
zenbakiak irakurtzeko eta
idazteko.

Ehunekoa. Zenbakiak konposatzea eta deskonposatzea,
ehunekotan, hamarrekotan eta unitatetan.

Gustua kontzeptu berriak
ikasteko.

Batuketak bururakoekin eta
kenketak bururakorik gabe.

Batuketak eta kenketak ebaztea. Prestutasuna norberaren estrategiak
erabiltzeko buruzko kalkuluan.

Metroa eta zentimetroa. Metroa eta zentimetroa identifikatzea.
Neurketak egiteko neurri unitate egokia hautatzea.
Neurketak burutzea erregela erabiliz.
Luzerak metrotan eta zentimetrotan adieraztea.

Jakin-mina zenbait objekturen
neurria jakiteko.

Bi sarrerako taulak. Objektuak koordenatuen arabera kokatzea. Lengoaia grafikoaren balioespena
datuak aurkitzeko eta kokatzeko.



Balioak

Norberaren zaintza. Higienearekin eta norberaren zainketarekin zerikusia duten ohiturak lantzea. Norberaren
burua garbitzea eta zaintzea bizimodu osasungarriagoa lortzeko duten garrantzia onartzea eta estimatzea. Nor-
berak bere burua errespetatzeko eta zaintzeko duen ardura gogoratzea.

Metodologia

Hasteko, irudia behatzeko eta bertako elementuak bereizteko, taldean lan egingo da. Galderak eta erantzunak
proposatuz, ikasleekin hizketan jardungo dugu. Interesgarria izango litzateke altuera neurtzaile bat edukitzea eta
ikasleen altuera neurtzea. Ez egin konparaziorik, ikasle baxuenak txarto senti daitezke eta. Objektuen neurketen
emaitzak neurri unitate konbentzionalekin alderatuko ditugu, ikasleak neurri unitate ez konbentzionalekin egin-
dako neurketen aldean, neurketa horiek duten zehaztasunaz jabe daitezen. 

Zenbakien segidak, kenketa batzuk eta aurrekoa eta ondorengoa kontzeptuak lantzeko, berriro ere zenbakizko
zuzena erabiliko dugu.

Batuketan eta kenketan, azpimarratuko dugu beti batuketa edo kenketa mota bereko unitateen artean egin behar
dugula, hau da, unitateak unitateekin, hamarrekoak hamarrekoekin eta ehunekoak ehunekoekin. 

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

Komeni da orrialde motibatzaile bikoitzeko jarduerak lehenengo taldeka eta irakasleekiko elkarrizketaren bidez
egitea, horrela, ikasleen ahozko adierazpena piztuko dugu. Ondoren, banaka egin daitezke. Neurketa jarduerak
2 eta 4 ikasle bitarteko taldetan egin daitezke, emaitzak alderatu ahal izateko. Koordenatuen arabera objektuak
aurkitzeko edo koordinatuak emanda objektuak kokatzeko jarduerak ere talde txikitan egingo dira. Ebaluazioa
banaka egingo da.

Diziplinartekotasuna

Osasun ohiturak Inguruaren Ezaguera arloko kontzeptuak dira, eta unitate honetan indartu egiten dira.
Euskara ikasgaian, ahozko adierazpena ahalbidetzen da eta ikasleen hiztegia aberasten da fonendoskopioa, bas-
kula, altuera-neurgailua, esparatrapua, tiritak, termometroa, xiringak, etab. hitzekin. Horrez gain, matematika
hiztegia ere erabiltzen da.
Zenbakiak erabilgarriak dira eguneroko bizimoduan eta garrantzitsua da problemak ebazten jakitea.
Koordenatuen kokapena Plastika alorrean aplika daiteke marrazkiak laukietan eginez.
Heziketa Fisikoan neurketak lan daitezke jauzietan, kirol pistak neurtuz, etab.

Baliabideak

Ikastegian dagoen botikina bisitatu. Norberaren burua zaintzeko ideia indartzeko, bai ikasleei dagokienez
bai behar dutenean osatzen dituzten pertsonei dagokienez.
Erregela graduatua. Luzera zentimetrotan lantzeko.
Objektuen bilduma. Zabalak, estuak, luzeak, laburrak, etab., gelan bertan neurtzeko.
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4. unitatea
Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
Eguneroko bizimoduko problemak ebaztea batuketa edo kenketa erabiliz.
Balantza erraztasunez erabiltzea gorputzen masa euren artean eta kilogramoarekin alderatzeko eta, ahoz, neurria egoki adierazteko.

Autonomia eta ekimen pertsonala izateko gaitasuna: Problemak ebazteko zailtasunei aurre egitea, konponbidea
aurkitzeko gaitasunean konfiantza edukita.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: Kalkulagailua erabiltzen jakitea
batuketak eta kenketak egiteko, bai eta segida errazak egiteko ere.

Kulturarako eta arterako gaitasuna: Artelanetan irudi poligonalak identifikatzea («Ni bai trebea!» tailerrean).

Helburuak Ebaluazio irizpideak

200etik 499ra bitarteko zenbakiak identifikatzea. Badaki 200etik 499ra bitarteko zenbakiak irakurtzen eta idazten.

Badaki zifrekin edo letrekin idatzitako zenbakiak erlazionatzen.

Ehunekoak, hamarrekoak eta unitateak bereiztea. Badaki zenbakiak ehunekotan, hamarrekotan eta unitatetan
deskonposatzen.

Batuketak eta kenketak kalkulatzea. Batuketak egiten ditu unitateetan eta hamarrekoetan unitate
aldaketarekin, batugaiak ordenatuta eta hiru batugaira bitarte.

Kenketak kalkulatzen ditu unitateetatik hamarrekoetarako
bururakoekin.

Kalkulagailua erabiltzea. Segidak egiten ditu batuketekin eta kenketekin kalkulagailua erabiliz.

Masa neurketak egitea. Kilogramoa identifikatzen du masa neurtzeko unitate
konbentzional gisa.

Badaki masa neurketen estimazioak egiten.

Proposatutako problemak ebaztea. Problemak ebazten ditu dagokien eragiketa aukeratuta.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

200etik 499ra bitarteko
zenbakiak.

200etik 499ra bitarteko zenbakiak identifikatzea,
irakurtzea eta idaztea.

«baino handiagoa», «baino txikiagoa» eta «berdin»
ikurrak erabiliz, zenbakiak ordenatzea.

Zenbakiak konposatzea eta deskonposatzea,
ehunekotan, hamarrekotan eta unitatetan.

Interesa zenbakiek eguneroko
bizimoduan duten
erabilgarritasuna aurkitzeko.

Batuketa eta kenketa. Hamarrekoetan bururakoak dituzten batuketak
ebaztea, hiru batugaira bitarte.

Hamarrekoetan bururakoak dituzten kenketak ebaztea.

Konstantzia eguneroko lanean.

Kalkulagailua. Kalkulagailua erabiltzea, batuz eta kenduz zenbaki
segidak egiteko. 

Kalkulagailua erabiltzea emaitzak egiaztatzeko.

Gustua eragiketen emaitzan
zehaztasuna lortzeko.

Gorputzen masa.
Kilogramoa.

Masa neurtzeko unitateak eta tresnak erabiltzea.

Masak alderatzea.

Norberaren estrategiak lantzea eta erabiltzea masen
neurrien estimazioa egiteko.

Estimazioek eta neurketek
eguneroko bizimoduan duten
garrantziaren balioespena.

Interesa zenbait objekturen
neurria jakiteko.
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Balioak

Elkarbizitza, integrazioa eta besteekiko begirunea. Gainerako haurren ohiturak eta tradizioak ezagutzea
eta errespetatzea.

Metodologia

Hasteko, irudi motibatzailea behatu eta edukia taldean landuko dugu.
Masa neurtzeko tresnei eta unitateei buruzko kontzeptu berriak azaldu aurretik, ikasleek aurrez dituzten ezagu-
penak zein diren zehaztu, eta hortik abiatuko gara.
Zenbakiekiko lana sakontzeko, 200etik 499ra bitarteko zenbakiak irakurri, idatzi eta alderatu egingo ditugu.
Hainbat batugaiko batuketetan, zenbakiak egoki ipintzen dituztela behatu behar dugu, bereziki batugairen batean
mota desberdineko unitaterik ez dagoenean: ehunekoak, hamarrekoak eta unitateak. Irudikapen grafikoa edo aba-
koa erabiltzea lagungarria izan daiteke ikasleentzat zifren kokapenaren balioa ulertzeko, eta unitateetatik hamarre-
koetara eta hamarrekoetatik ehunekoetara unitateak aldatzeko.
Zenbaki segidak osatzeko, ikasleei kalkulagailua erabiltzen irakatsiko diegu. Batuketak eta kenketak egiteko era-
biltzen dutenean, arretaz begiratuko dugu, emaitza egiaztatzeko soilik erabil dezaten, eta ez eragiketa ebazteko.
Masa neurketak unitate konbentzionalekin egin aurretik, zenbait objekturen masari buruz hitz egingo dugu: zerk
duen pisu handiagoa eta zerk txikiagoa. Masa neurgarria duten objektu txikien manipulazioa, eta neurketa tresnen
erabilpena funtsezkoak dira, ikasleak neurtu, alderatu edo deskribatzerik izan dezan eta ikasketan aurrerapen
nabarmena egin dezan.

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

Komeni da orrialde motibatzaile bikoitzeko jarduerak lehenengo taldeka eta irakasleekiko elkarrizketaren bidez egi-
tea; horrela, ikasleen ahozko adierazpena eta, ezagutzen dutenetik abiatuta, kontzeptu berriak osatzea piztuko
dugu. Balioekin zerikusia duten jarduerak ere taldeka egingo dira. 55. orrialdeko Bihurritxoren jarduera binaka egin
daiteke, ikasle batzuk zailtasunak izan ditzakete eta. Komeni da abakoekin egin beharreko jarduerak eta balantza-
rekin egin beharreko neurketak 2 eta 4 ikasle bitarteko taldetan egitea. Gainerako jarduerak banaka egingo dira.

Diziplinartekotasuna

Euskara ikasgaian ahozko adierazpena indartzen da, eta ikasleen hiztegia hitz berriekin aberasten da: masa, bas-
kula, balantza, kilogramoa, etab.
Inguruaren Ezagueran oso erabilgarriak dira masa neurtzeko unitateak eta tresnak.
Plastikako arloa ere sartzen da, irudikapen grafikoak egin behar direlako.
Eguneroko bizimoduko jarduera askotan agertzen dira unitate honetako edukiak: elikagaiak erostean, gorputzak
pisatzean, eguneroko egoeretako problemak ebaztean, etab.

Baliabideak

Balantza. Bi objekturen masa alderatzeko jarduerak egiteko.
Objektuen bilduma. Objektuen masa neurtzeko eta praktikatzeko.
Kalkulagailua. Batuketen eta kenketen segidak egiteko.
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5. unitatea
Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
699ra bitarteko zenbakiak eta zenbatekoak irakurtzea eta idaztea.
Buruzko kalkulu errazak egitea, arin eta zehatz.
Barrazko diagrametan adierazitako informazioa zuzen interpretatzea.

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: Egindako edukiera neurketak ahoz adieraztea.

Ingurune fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarrekintzan jarduteko gaitasuna
Eskolako ingurumena errespetatuz portatzea.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

500etik 699ra bitarteko zenbakiak identifikatzea. Badaki 500etik 699ra bitarteko zenbakiak irakurtzen eta idazten.

Badaki zenbakien segidak osatzen.

Ehunekoak, hamarrekoak eta unitateak bereiztea. Badaki zenbakiak ehunekotan, hamarrekotan eta unitatetan
konposatzen eta deskonposatzen.

Batuketak eta kenketak egitea. Badaki hamarreko zehatzeko eta hiru batugaiko batuketak buruz
egiten.

Kenketak egiten ditu unitate aldaketekin.

Edukiera neurketak egitea. Badaki edukierako neurri konbentzionalak identifikatzen eta erabiltzen.

Barrazko diagramak identifikatzea. Badaki barrazko diagrama bateko datuekin taula bat osatzen.

Badaki barrazko diagrama bateko datuak interpretatzen.

Proposatutako problemak ebaztea. Problemak ebazten ditu erantzun zuzena estimatuz eta emaitzak
egiaztatuz.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

500etik 699ra bitarteko
zenbakiak.

500etik 699ra bitarteko zenbakiak identifikatzea,
irakurtzea eta idaztea.

Zenbakiak alderatzea ikur egokia erabilita.

Zenbakien segidak jarraitzea.

Zenbakiak konposatzea eta deskonposatzea,
ehunekotan, hamarrekotan eta unitatetan.

Interesa 500etik 699ra bitarteko
zenbakiak zuzen irakurtzeko eta
idazteko.

Batuketak eta kenketak. Batuketak eta kenketak ebaztea. Kalkulu eragiketen aurkezpen
txukun eta ordenatua.

Edukiera neurriak.
Litroa, litro erdia eta litro laurdena.

Edukierako neurri konbentzionalak identifikatzea.

Hainbat ontziren edukierak estimatzea.

Estimazioek eta neurketek
eguneroko bizimoduan duten
garrantziaren balioespena.

Barrazko diagramak. Barrazko diagramak interpretatzea. Lengoaia grafikoaren
adierazgarritasunaren balioespena
datuak aurkezteko modu gisa.
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Balioak

Ingurumenarekiko errespetua. Ingurumena hobetzen, defendatzen eta zaintzen laguntzea. 

Metodologia

Hasteko, irudiaren behaketa pizteko eta bertako elementuak bereizteko, taldean lan egingo da. Maieutika erabi-
liko da ikaslea kontzeptu berrietara bideratzeko.

Kenketak egitean, unitate aldaketak grafikoki adierazteak prozesu hori hobeto ulertzen lagunduko dio ikasleari.

Edukiera kontzeptua esperimentatzen hasteko, neurri ez konbentzionaleko ontziekin neurketak egingo dituzte.
Esperimentazio horrekin, ikasleek eduki ditzaketen okerreko usteak zuzentzen ahaleginduko gara, esaterako, ontzi
altu eta estuek baxu eta zabalek baino edukiera handiagoa dutela. Ondoren, hainbat edukiera konbentzionaleko
ontziak manipulatuko ditu ikasleak: litroa eta litro eta erdi.

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

Orrialde motibatzaile bikoitzeko jarduerak lehenengo taldeka eta irakasleekiko elkarrizketaren bidez egitea
komeni da; horrela, ikasleen ahozko adierazpena eta unitatearen garrantzia landuko dugu. Ondoren banaka
egingo dituzte. Bihurritxoren jarduerak binaka egin daitezke. Edukiera neurtzeko proposatutako jarduerak 2 eta
4 ikasle bitarteko taldetan egin daitezke. Gainerako jarduerak banaka egingo dira.

Diziplinartekotasuna

Euskara ikasgaian, animalien deskribapena ahalbidetzen da: ezaugarriak identifikatuz, desberdintasunak eta
antzekotasunak adieraziz, bizilekuak, lekualdatzeko moduak, etab.

Inguruaren Ezagueran: animalien ezaugarriak eta mota desberdinen arteko desberdintasunak ezagutuz, inguru-
mena identifikatuz, animaliak eta euren bizilekuak errespetatuz, etab.

Plastikan: animalien marrazkiak, horma irudiak, etab. egiteko trebetasun artistikoak garatuz.

Baliabideak

Abakoa. Bururakoak dituzten kenketak bisualki praktikatzeko.
Ontzien bilduma. Edukiera eta forma desberdinekoak, ontzien edukierari buruzko entseguak egiteko.



Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

700etik 999ra bitarteko
zenbakiak.

700etik 999ra bitarteko zenbakiak identifikatzea,
irakurtzea eta idaztea.

Zenbakiak konposatzea eta deskonposatzea,
ehunekotan, hamarrekotan eta unitatetan.

Zenbakien segidak jarraitzea.

Gustua hiru zifrako zenbakiak
zuzen irakurtzeko eta idazteko.

Biderketak. Biderkagaiak. Biderketaren gaiak identifikatzea. Interesa ezagupen berriak jasotzeko.

2aren taula. Bikoitza. 2aren taula osatzea, bi batugai berdinen batura dela
aintzat hartuta.

Zenbaki baten bikoitza kalkulatzea.

Kalkuluen aurkezpen argi, garbi
eta ordenatua.

Denbora neurtzeko unitateak:
ordua, ordu erdia eta ordu
laurdenak.

Ordu osoak, ordu erdiak eta ordu laurdenak ezagutzea.

Orduak irakurtzea eta adieraztea erloju analogikoetan.

Eguneroko zereginek zenbat irauten duten kalkulatzea.

Orduen neurketaren
erabilgarritasunaren balioespena.

Interesa eguneroko zereginek
zenbat irauten duten jakiteko.

Barrazko diagramak. Datuak grafikoetan adieraztea. Lengoaia grafikoaren
adierazgarritasunaren balioespena
datuak aurkezteko modu gisa.
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6. unitatea
Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
Hiru zifrara bitarteko zenbakiak eta kopuruak zuzen adieraztea.
Problemak batuketa, kenketa edo biderketa batekin ebaztea.
Ordua, ordu erdia eta ordu laurdenak egoki irakurri eta adieraztea erloju analogikoetan.
Zenbaki eta kopuru errazen bikoitza aurkitzea biderketa edo batuketa baten bidez.
Datuak barrazko diagrametan adieraztea.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: Eskolako eta etxeko zereginetan laguntzea.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

700etik 999ra bitarteko zenbakiak identifikatzea. Badaki 700etik 999ra bitarteko zenbakiak irakurtzen eta idazten.

Badaki zenbakiak ehunekotan, hamarrekotan eta unitatetan
konposatzen eta deskonposatzen.

Badaki zenbakien segidak osatzen.

Biderketak egitea. Badaki biderketa batugai berdineko batuketa gisa deskribatzen.

2 zenbakiarekin biderketak kalkulatzen ditu.

Ordua erloju analogiko eta digitaletan irakurtzea. Badaki ordua, ordu erdia eta ordu laurdenak bereizten eta
kalkulu errazak egiten.

Datuak adieraztea. Badaki datuak barrazko diagrametan adierazten.

Problemak ebaztea. Identifikatzen du problemak ebazteko galdera egokia.
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Balioak

Ingurumenarekiko errespetua. Haurrek inguru naturala zaintzeko premia barneratzea. Ingurumena hobetzen,
defendatzen eta zaintzen laguntzea. Landareak errespetatzea eta zaintzea.

Lankidetza. Etxeko lanetan laguntzea.

Metodologia

Hasteko, irudiaren behaketa pizteko eta bertako elementuak bereizteko, taldean lan egingo da. 

Biderketaren kontzeptuari ekiteko, batzen errazak diren biderkagaiekin hasiko gara, biderketa biderkagaien batu-
rarekin ebazten, alegia. Ondoren, azaldu, batugaiak hainbat zifra direnean, oso erabilgarria dela biderketa era-
biltzea, kalkuluak sinplifikatu egiten baitira. 2aren taula batugai berdinen batura eginez osatzeak prozedura uler-
tzen lagunduko dio ikasleari. Ikasleek 2aren taula eta kopuru baten bikoitza erlazionatuko dituzte.

Buruzko kalkuluan ezinbestekoa da arretaz jardutea, ikasleek ikasitako estrategiak aplika ditzaten. Hori lortzeko,
antzeko adibideak erabil daitezke taldean.

Problemak ebazteko aldez aurreko jarduera gisa, jolasen bat erabil daiteke, esaterako, emandako problema bat
ebazteko galdera bat asmatuko du ikasleak, edo emandako galdera baterako problema bat asmatuko du.

Ikasleak erloju analogikoak eta digitalak erabiliko ditu, orduak izendatzeko, marrazteko edo adierazteko. Lehe-
nengo orduak puntuan adieraziko dituzte, ondoren ordu erdiak, eta gero laurdenak eta laurden gutxiak. Ondoren
orratzak marraztuko dituzte erlojuetan, adierazten dituzten orduak idatzi edo izendatuko dituzte, erlojuak ordue-
kin erlazionatuko dituzte, etab. Erloju analogiko baten eta digital baten arteko desberdintasunak toparaziko diz-
kiegu, eta erloju analogikotik digitalera eta alderantziz orduak pasarazi. Orduak ondo ikas ditzaten, egunero ordu
jakin batean egiten dituzten ekintzak erlazionatzeko eskatuko zaie.

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

Komeni da orrialde motibatzaile bikoitzeko jarduerak lehenengo taldeka eta ondoren banaka egitea. Bihurritxo-
ren jarduerak binaka egin daitezke. Erlojuekin egin beharreko manipulazioko jarduerak 2-4 ikasle bitarteko talde-
tan egin daitezke. Unitate honetan, komeni da etxeko lanetan laguntzeko ohiturak barneratzeari buruzko orrial-
dea taldeka lantzea. Ebaluazio jarduerak banaka egingo dira.

Diziplinartekotasuna

Euskara ikasgaian ahozko adierazpena indartuko da, eta ikasleen hiztegia aberastuko da.

Inguruaren Ezagueran ikasleek landareek izaki bizidunak diren aldetik dituzten ezaugarriak, haien erabilgarrita-
suna, zaintzeko egin beharrekoa eta zaindu egin behar direla ikasiko dute. 

Heziketa Fisikoan orduak eta erlojuaren irakurketa erabiliko dituzte kirol jardueren iraupena neurtzeko.

Baliabideak

Landareen irudiak edo landareak ontzietan. Biderketa jarduerak egiteko.

Erloju analogikoak eta digitalak. Ordua, ordu erdia eta ordu laurdenak erloju digitaletan lantzeko, eta horiek
erloju digitaletan duten baliokidetasuna ikusteko.
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Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
Denbora neurtzeko unitateak egoki erabiltzea.
Batuketa, kenketa edo biderketari buruzko kalkuluak arin eta zehatz ebaztea.
Tauletan adierazita dauden datuetan akatsak aurkitzea.

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: Denbora unitateak, ahoz, zuzen adieraztea.

7. unitatea

Helburuak Ebaluazio irizpideak

999ra bitarteko zenbakiak identifikatzea. Badaki 999ra bitarteko zenbakiak irakurtzen, idazten eta
deskonposatzen.

Zenbakiak ordenatzen ditu dagokien ikurra erabilita.

Batuketak, kenketak eta biderketak kalkulatzea. Batuketak eta kenketak egiten ditu bururakoekin.

2, 3 eta 4 zenbakiekin biderketak egiten ditu, bi zifra bitarteko
zenbakiekin eta bururakorik gabe.

Badaki segidak biderketekin eta kenketekin osatzen.

Denbora neurtzeko unitateak identifikatzea. Ezagutzen ditu asteko egunak eta urteko hilabeteak.

Badaki egutegia erabiltzen.

Datu taulak erabiltzea. Badaki datuak bi sarrerako tauletan adierazten.

Proposatutako problemak ebaztea. Problemak ebazten ditu, gutxi gorabeherako erantzuna
hautatuz eta kalkulatuz.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

999ra bitarteko zenbakiak. 999ra bitarteko zenbakiak identifikatzea, irakurtzea
eta idaztea.

Zenbakiak deskonposatzea, ehunekotan,
hamarrekotan eta unitatetan.

Zenbakiak konparatzea «baino handiagoa», «baino
txikiagoa» eta «berdin» ikurrak erabiliz.

Gustua zenbakiak egoki idazteko.

Batuketak eta kenketak. Batuketak eta kenketak ebaztea, bururakoekin.

Buruzko kalkuluko eragiketa errazak burutzea.

Interesa eragiketak zuzen egiteko.

3aren eta 4aren taulak. 3aren eta 4aren taulak osatzea eta memorizatzea.

Biderketak kalkulatzea.

Biderketen erabilgarritasunaren
balioespena.

Denbora neurtzeko unitateak.
Egutegia.

Urteko hilabeteak eta asteko egunak ezagutzea.

Denbora neurtzeko unitate desberdinen arteko
baliokidetasunak identifikatzea.

Eguneroko bizimoduan, denbora
neurtzeko beharraren eta
erabilgarritasunaren balioespena.

Datu taulak. Datuak adieraztea bi sarrerako tauletan. Arreta datuak zuzen adierazteko.
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Balioak

Osasunaren zaintza. Ariketa fisikoa egitea, bizimodu osasungarria izateko modua delako.

Elkartasuna. Besteenganako zerbitzua. Behar duten pertsonei laguntza eskaintzea.

Metodologia

Hasteko, irudiaren behaketa pizteko eta bertako elementuak bereizteko, taldean lan egingo da. Gure gorputza
egoera onean edukitzeko eta osasunari eusteko, ariketa fisikoa egitea beharrezkoa dela azaldu behar zaie, eta
besteekiko zerbitzu jarrera eduki behar dugula esango diegu.

Biderketen ebazpenean, ikasleek 3aren taula eta zenbaki baten hirukoitza erlazionatzera irits daitezke. Biderketak
bi zifra bitarteko zenbakiekin landuko dira, bururakorik gabe.

Biderketen irudikapen grafikoetan eta problemetan, eguneroko bizimoduko objektuak eta hurbileko egoerak era-
biliko ditugu, ikaskuntza bera nabarmenagoa izan dadin. Problemen enuntziatua irakurtzean esandakoa ulertu
behar dute ikasleek, problema ebazteko behar diren datuak hautatzeko eta datu ez adierazgarriak alde batera
uzteko.

Ikasleek hainbat urtetako egutegiak erabiliko dituzte, datuak lortzeko eta egiaztatzeko: hilabete bakoitzak zen-
bat egun dituen, beti egun kopuru bera duen hilabeterik ba ote den, hileko egun bakoitza eta asteko eguna beti
bat datozen, etab.

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

Orrialde motibatzaile bikoitzeko jarduerak, lehenengo, taldeka eta irakasleekiko elkarrizketaren bidez egitea komeni
da; horrela, ikasleen ahozko adierazpena piztuko dugu. Ondoren, banaka ere egin daitezke. Bihurritxoren jarduerak
binaka egin daitezke. Komeni da bi sarrerako tauletako jarduerak 2 eta 4 ikasle bitarteko taldetan egitea, ikasle ba-
tzuek zailtasunak izan ditzakete eta. Ebaluazio jarduerak, berriz, banaka egingo dira.

Diziplinartekotasuna

Euskara ikasgaian ahozko adierazpena indartuko da, eta ikasleen hiztegia aberastuko da.
Inguruaren Ezagueran denbora neurtzeko unitateak landuko dira, eta kontzeptu berriei buruzko ezagupenak
sakonduko dira: urtaroak, Lurraren mugimenduak, etab.
Denbora neurtu beharra eguneroko bizimoduko jarduera askotan agertzen da.

Baliabideak

Egutegia. Unitatean landutako denbora unitateak lantzeko.
Hainbat material. Biderketak egiteko adibide gisa erabiltzeko.
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8. unitatea
Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
Problema errazak hainbat modutan ebaztea, batuketa batekin edo biderketa batekin, esaterako.
Forma poligonaleko objektuak identifikatzea eta ertza edo muga, aldeak eta barnealdea bereiztea.

Ikasten ikasteko gaitasuna: Hainbat baliabide erabiliz, memoria bisuala, zenbakizkoa eta grafikoa hobetzea, ikasketen
lagungarri.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: Batuketetan, kenketetan eta biderketa
errazetan kalkulagailuaren oinarrizko erabilpena egiten jakitea.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Batuketak, kenketak eta biderketak kalkulatzea. Badaki eragiketak eta emaitzak lotzen.

Batuketak eta kenketak egiten ditu bururakoekin.

Badaki biderketak batuketa gisa, eta alderantziz, adierazten
eta ebazten.

Badaki 5aren eta 10aren taulak osatzen eta buruz ikasten ditu.

Badaki hiru zifrako zenbaki bat zifra bateko beste batekin
biderkatzen, bururakorik gabe.

Lerro poligonalak identifikatzea. Bereizten ditu lerro poligonal irekiak eta itxiak.

Poligonoak identifikatzea. Ezagutzen ditu poligonoak eta euren elementuak.

Kalkulagailua erabiltzea. Kalkulagailua erabiltzen du biderkadurak egiaztatzeko.

Proposatutako problemak ebaztea. Badaki problemak ebazteko datuak identifikatzen eta galdera
egokia hautatzen.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Batuketak, kenketak eta
biderketak.

Batuketak eta kenketak ebaztea, bururakoekin.

Biderketak ebaztea, bururakorik gabe.

Biderketak batuketa gisa, eta alderantziz, ebaztea.

5aren eta 10aren taulak osatzea eta memorizatzea.

Kalkuluen aurkezpen txukun eta
ordenatua.

Lerro poligonal irekiak eta itxiak. Lerro poligonalak ezagutzea.

Lerro poligonal irekiak eta itxiak bereiztea.

Lerro poligonalak marraztea.

Interesa kontzeptuak bereizteko.

Poligonoak. Poligono baten
elementuak.

Lerro poligonalak eta poligonoak bereiztea.

Poligonoak eta euren elementuak ezagutzea.

Poligonoak marraztea.

Jakin-mina forma geometrikoak
inguruko objektuetan aurkitzeko.

Kalkulagailua. Kalkulagailua erabiltzea emaitzak egiaztatzeko. Erantzukizuna kalkulagailua
eragiketak egiaztatzeko tresna
gisa erabiltzeko.
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Balioak

Osasunaren zaintza. Ariketa fisikoa egitea, bizimodu osasungarria izateko modua delako.

Ahalegina. Eguneroko hainbat jarduera egiteko ahalegina sustatzea.

Metodologia

Hasteko, irudiaren behaketa pizteko eta bertako elementuak bereizteko, taldean lan egingo da. Gure gorputza
egoera onean edukitzeko eta osasunari eusteko, ariketa fisikoa egiteko premia ekarriko diegu gogora. Irudian
agertzen den erlojua erabiliko dugu, orduak gogoratzeko. Unitateko eduki berriari ekin aurretik, poligonoak ere
erabil daitezke, ikasleek aldez aurretik dituzten kontzeptuak egiaztatzeko. Irudian agertzen diren elementuei
buruzko galderak eginez, espazio kontzeptuak landuko dira: goian, behean, aurrean, atzean, eskuinean, ezke-
rrean eta erdian.

Biderketa batzuetan, biderkagaien ordena aldatuta, ikasleek trukatze propietatea ondorioztatu ahal izango
dute. Hala ere, ez da ezinbestekoa horrela deitzen zaiola jakitea. Biderketak kalkulatzean, arretaz begiratu behar
dute azkeneko zifra biderkatzean, kasu askotan, bi ordenatako unitateak sortzen direlako.

Ikasle batzuek lerro itxia eta lerro poligonal itxia nahas ditzakete. Behaketaren bidez, ikasleak honetaz jabetzea
lortu behar dugu: lerro poligonalek ezin dutela lerro kurbaturik izan. Poligonoen alde kopurua eta ertz kopurua
bera dela ere ondorioztatu behar dute ikasleek. Poligonoak marraztu behar dituztenean, komeni da koadrikula
baten gainean egitea.

Liburuan agertzen diren buruzko kalkuluko eragiketak egin aurretik, antzeko beste batzuk idatziko ditugu arbe-
lean, eta praktikatzeko proposatutako estrategiarekin ebatziko ditugu.

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

Komeni da orrialde motibatzaile bikoitzeko jarduerak lehenengo taldeka eta irakasleekiko elkarrizketaren bidez
egitea, horrela, ikasleen ahozko adierazpena piztuko dugu. Ondoren, banaka egin daitezke. Bihurritxoren jardue-
rak binaka egin daitezke. Ebaluazio jarduerak, berriz, banaka egingo dira.

Diziplinartekotasuna

Euskara ikasgaian ahozko adierazpena indartuko da, eta ikasleen hiztegia aberastuko da.

Plastikan marrazkiak eta konposizioak egin daitezke poligonoak erabilita.

Ikasleek forma geometrikoak aurkituko dituzte eguneroko bizimoduko objektu askotan: trafiko seinaleetan, kar-
teletan, eraikinetan, etab.

Baliabideak

Poligonoak. Alde kopuru desberdinarekin, ezagutzeko eta bereizteko.

Kalkulagailua. Eragiketen emaitza egiaztatzeko.
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Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
Biderketak eta kenketak egitea unitate aldaketekin.
Euro eta zentimoko txanponak erraztasunez erabiltzea ikasleentzat gertukoak diren egoeretan.
Simetriadun irudiak eta irudi simetriko bikoteak identifikatzea eta marraztea.

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: Problemak ebazteko erabilitako prozedura ahoz azaltzea eta emaitza zuzen idaztea.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: Adin horri dagozkion objektuak eta produktuak zentzuz kontsumitzea.

9. unitatea

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Batuketak, kenketak eta biderketak kalkulatzea. Kenketak kalkulatzen ditu hamarreko aldaketekin. 

Biderketak kalkulatzen ditu unitate aldaketekin.

Badalo biderketak batuketa gisa, eta alderantziz, adierazten.

Txanponen eta zenbait billeteren balioa zein den jakitea. Identifikatzen ditu 20 €-ra bitarteko billeteak eta txanponak.

Badaki billeteen eta txanponen arteko baliokidetasuna zein den.

Zenbatekoak kalkulatzen ditu billeteekin eta txanponekin.

Irudi simetrikoak eta simetria duten irudiak identifikatzea. Badaki irudi simetrikoak eta simetria duten irudiak bereizten
eta marrazten.

Badaki emandako irudien simetria ardatza marrazten.

Grafikoak interpretatzea. Badaki barrazko diagramak identifikatzen.

Osatzen ditu barrazko diagramak, datuetan oinarrituta.

Proposatutako problemak ebaztea. Problemak ebazten ditu datuak eta galdera identifikatuta eta
emaitza idatzita.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Kenketak eta biderketak. Kenketak eta biderketak egitea, unitateen edo
hamarrekoen aldaketarekin.

Gustua eragiketak zuzen egiteko.

Txanponak eta 20 €-ra bitarteko
billeteak.

Billeteen eta txanponen balioa ezagutzea.

Billeteen eta txanponen balioaren arteko
baliokidetasuna erlazionatzea.

Txanponak multzokatzea zenbateko jakin bat eman
dezaten.

Prezioak kalkulatzea txanponen eta billeteen
multzoetatik abiatuta.

Jakin-mina euroa ezagutzeko.

Billeteek eta txanponek
eguneroko bizimoduan duten
garrantziaren balioespena.

Irudi simetrikoak.
Simetria ardatza.

Simetriadun irudiak ezagutzea.

Simetria ardatzak marraztea simetriadun irudietan.

Irudi simetrikoak irudikatzea koadrikuletan.

Marraztutako irudien aurkezpen
ordenatu eta txukuna.

Datu taulak.
Barrazko diagramak.

Barrazko diagrama batean jasotako datuak irakurtzea
eta interpretatzea.

Datuak adieraztea barrazko diagrametan.

Doitasuna eta zehaztasuna
datuen maneiuan.
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Balioak

Bide hezkuntza. Zirkulazioari dagokionez, hiritar kontzientzia hedatzeko ohiturak garatzea. Gizarte bizimoduan
duen erantzukizunaz jabetzea eta zirkulazioa hobetzen laguntzea, oinezko den aldetik bai garraio kolektibo nahiz
partikularretako bidaiari den aldetik.

Zentzuzko kontsumoa. Diruaren erabilerarekin zerikusia duten jarduera batzuk erabiliko ditugu zentzuzko
kontsumoaren eta aurrezkiaren balioa indartzeko.

Metodologia

Batik bat metodologia aktiboa eta ikertzailea erabiliko dugu; irakaslea izango da ikasleen ikaskuntzaren gida-
ria eta berak motibatu behar ditu, iradoki eta gidatu. Galderetan eta erantzunetan oinarrituta, elkarrizketa sus-
tatuko da, aldez aurreko ezagupenak zein diren jakiteko eta ikasleek kontzeptu berriak barneratzeko.

Manipulazioaren bidez, unitateen garapenean jasotzen diren kontzeptuak, prozedurak eta jarrerak barneratuko
dituzte ikasleek. Horregatik erabiliko dituzte txanponak eta billeteak ordainketak eta trukeak diruz egiteko. Ikas-
leek erabiltzeko billeterik eta txanponik ez badago, gelan lan daitezke. Ikasgela saltegi bihurtuko dugu, eta ikas-
leak taldetan banatuta, saltzaile edo erosle izango dira, eta euroko billeteak eta txanponak erabiliko dituzte.

Simetria ardatzaren kontzeptua ulertzeko, ikasleek paper bat tolestuko dute eta irudi simetrikoak marraztuko
dituzte tolestura horren alboetan. Gero, bi aldeak batuko dituzte, bat ote datozen egiaztatzeko. Paper laukidu-
na erabiltzen badute, errazago kalkulatuko dute simetria ardatzetik edozein puntutarako distantzia. Irudi batek
hainbat simetria ardatz eduki ditzakeela konturatu daitezen saiatuko gara.

Simetria lantzean motibazio handiagoa lortzeko, manipulazioko jarduerak proposa dakizkieke: eraikuntza-piezekin
irudi simetrikoak egitea, irudiaren erdian ispilu bat ipintzea beste erdia isla dadin, tolestutako papera moztuta irudi
simetrikoak egitea (ikasleen liburuko 190. orrialdeko jarduera), etab.

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

Orrialde motibatzaile bikoitzeko jarduerak, lehenengo, taldeka eta irakasleekiko elkarrizketaren bidez egitea komeni
da; horrela, ikasleen ahozko adierazpena piztuko dugu. Ondoren, banaka ere egin daitezke. Bihurritxoren jarduerak
binaka egin daitezke. Unitate honetan, komeni da kontsumorako heziketa aztertzen duen «Begiratu eta idatzi egingo
dut» orrialdea taldeka lantzea. Ondoren, binaka, taulak eta grafikoak osatuko dituzte, haur batzuek zailtasunak izan
ditzakete eta. Azkenik, emaitzak banaka jasoko dituzte. Ebaluazio jarduerak, berriz, banaka egingo dira.

Diziplinartekotasuna

Euskara ikasgaian ahozko adierazpena indartuko da, eta ikasleen hiztegia hitz berriekin aberastuko da: simetria,
aurrealdea, atzealdea, etab. Ahozko eta ez ahozko mezuen interpretazioa eta ekoizpena ere landuko dira.

Plastikan garrantzi berezia dauka simetria ardatzen kokapenak eta irudi simetrikoen marrazketak edo eraikuntzak.

Dirua erabiltzen praktikatzeko eguneroko jarduerak egingo dituzte: erosketak, salmentak, opariak, etab.

Baliabideak

Euroko billeteak eta txanponak. Produktuen salerosketaren itxurak eginez, erabiltzen ohitzeko.

Laukidun papera. Barrazko diagrametako datuen adierazpena egiteko.
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10. unitatea
Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
Kantitate jakin bat digitu batekin biderkatzea eskatzen duten problemak ebaztea, unitate aldaketarekin.
Batuketak eta kenketak egitea, unitateen edo hamarrekoen aldaketarekin.
6 eta 7 zenbakiekin egindako biderketak ebaztea.
Plano laukidun bateko desplazamenduak irakurtzea eta interpretatzea.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: Hainbat formatutan (taulatan,
planoetan, eta abarretan) aurkeztutako informazioa interpretatzea.

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: Plano laukidun bateko joan-etorriak zuzen adieraztea.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: Familiako gainerako kideekin etxeko lanak egitea.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Batuketak eta kenketak kalkulatzea. Batuketak eta kenketak egiten ditu, unitateen edo
hamarrekoen aldaketarekin.

Batugaiak ordenatzen ditu eta hiru batugaiko batuketak
egiten ditu, unitateen edo hamarrekoen aldaketarekin.

Badaki proposatutako kenketetan falta den gaia kalkulatzen.

Biderketak egitea. Badaki grafikoki adierazitako biderketak egiten.

Badakizki 6aren eta 7aren taulak buruz.

Biderketak egiten ditu unitate aldaketekin.

Planoan joan-etorriak egitea. Badaki lauki sareetan ibilbideak azaltzen eta marrazten.

Proposatutako problemak ebaztea. Problemak ebazten ditu, marrazki bateko datuak bilatuta,
eragiketa zuzena hautatuta eta emaitza kalkulatuta.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Batuketak eta kenketak. Batuketak eta kenketak egitea, unitateen edo
hamarrekoen aldaketarekin.

Proposatutako kenketetan falta den gaia kalkulatzea.

Kenketak egitea, marrazki bateko datuak bilatuz.

Gustua eragiketak zuzen egiteko.

Biderketak.
6aren eta 7aren taulak.

6aren eta 7aren taulak osatzea eta memorizatzea.

Mezu bat argitzeko biderketak ebaztea.

Konstantzia eguneroko lanean.

Bi sarrerako datuen taulak. Taula bateko datuak biltzea eta adieraztea, eta horiek
interpretatzea.

Bi sarrerako taulak interpretatzea.

Datuak grafikoen bidez
interpretatzeko eta adierazteko
aldeko jarrera.

Planoetako joan-etorriak. Ibilbideak lokalizatzea eta deskribatzea
lauki sareetan.

Ibilbideak marratzea lauki sareetan.

Interesa, ibilbideen deskribapena
eta trazatua egiteko.
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Balioak

Besteenganako errespetua. Ikasleak lan guztien garrantzia balioestea da helburua.

Etxeko lanetan laguntzea. Erantzukizuna. Besteenganako zerbitzua. Ikasleek etxeko lanetan lagun dezaten
eta mandatuak arduraz bete ditzaten sustatuko dugu.

Metodologia

Unitate honetan, ikasleek jarduerak egingo dituzte, horietako asko aurreko unitateetan landutako edukiei buruz,
baina oraingoek zailtasun handiagoa izango dute. 

Zenbakiak ehunekotan, hamarrekotan eta unitatetan nola konposatzen eta deskonposatzen diren ekarriko dugu
gogora. Ikasleek kolore beltzarekin identifikatuko dituzte unitateak, gorriarekin hamarrekoak eta urdinarekin
ehunekoak. Ondo azpimarratu behar zaie batuketak ebazteko batugaiak goitik behera ipintzean, unitate guz-
tiek zutabe berean egon behar dutela, hamarreko guztiek beste batean eta ehunekoek beste batean. 

Buruz kalkulatzeko jardueretan, buruzko kalkulua egiteko estrategia pertsonalak aurkitzera eta erabiltzera bul-
tzatuko zaie.

Biderkaduraren adierazpen grafikoa praktikatuko da, ikaslearentzat hurbilekoak diren objektuak erabiliz, erra-
zago ikas dezaten.

Espazioaren gaineko kontzeptu jakin batzuk bereziki lantzekoak dira, hala nola, eskuinean, ezkerrean, goian,
behean, gertu, azpian eta atzean. Ibilbideak lauki sarean egin aurretik, taldean egingo ditugu ahoz. Elementuak
grafikoetan kokatzeko zenbait jarduera jolas modura egin daitezke 2 eta 4 ikasle bitarteko taldetan.

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, lehenengo, taldeka eta irakasleekiko elkarrizketaren bidez egitea
komeni da; horrela, ikasleen ahozko adierazpena piztuko dugu. Ondoren, banaka ere egin daitezke. 2. orrialdeko
Bihurritxoren jarduera binaka egin daiteke. Unitate honetan, etxeko lanetan laguntzeko ohiturak barneratzeari
buruzko «Etxeko lanak egiten laguntzen dut» orrialdea taldeka lantzea komeni da. Bi sarrerako grafikoen ele-
mentuak aurkitzeko jarduera, 2-4 ikasleko taldeetan egin daiteke. Jarduera hau jolas modura antola daiteke, eta
elementuak txandaka kokatzen joango dira. Ebaluazio jarduerak, berriz, banaka egingo dira.

Diziplinartekotasuna

Euskara ikasgaian ahozko adierazpena indartuko da, eta ikasleen hiztegia aberastuko da, espazioari buruzko kon-
tzeptu hauekin: eskuinean, ezkerrean, goian, behean, gertu, azpian eta atzean.

Inguruaren Ezagueran, berriz, familiari buruzko edukiak landuko dira, hala nola, etxeko lanetan laguntzea eta per-
tsonen lanbidea ezagutzea.

Eguneroko bizimoduko jardueretan, ikasleek unitate honetan jasotako ezagutza berriak aplikatuko dituzte. Hala,
ikastetxera, dendara, kioskora, autobus geltokira eta abarretara joateko ibilbideak landuko dituzte. Datu taulak ere
erabiliko dira, zereginen banaketa egiteko eta etxeko lanetan laguntzeko.

Baliabideak

Laukidun papera. Planoan joan-etorriak irudikatzeko.
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Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
Biderketa taulak buruz aplikatzea, haurrek beren ohiko egoeretan kalkuluak egin ahal izan dezaten.
Problemak ebaztea, datu grafikoetatik, marrazkietatik, tauletatik, eta abarretatik datuak eskuratuz.
Gertaera ziurrak, probableak edo ezinezkoak identifikatzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna: Ahoz emandako aginduak interpretatzea eta zuzen egitea.

Autonomia eta ekimen pertsonala izateko gaitasuna: Ikasitako kontzeptuak eta estrategiak aplikatzea norberaren
ideiak argiago adierazi ahal izateko.

11. unitatea

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Ehunekoetan, hamarrekoetan eta unitateetan adierazitako
zenbakiekin lan egitea.

Badaki ehunekoetan, hamarrekoetan eta unitateetan
adierazitako zenbakiekin eragiketa errazak ebazten.

8aren eta 9aren taulak. 8aren eta 9aren taulak osatzen eta buruz ikasten ditu.

Batuketak, kenketak eta biderketak ebaztea. Badaki unitateetan edo/eta hamarrekoetan bururakoa duten
batuketak, kenketak eta biderketak kalkulatzen.

Badaki biderketak biderkadurekin lotzen.

Badaki biderketetan falta den biderkagaia kalkulatzen.

Zirkunferentzia eta zirkulua identifikatzea. Badaki zirkunferentziak eta zirkuluak identifikatzen eta
elkarrengandik bereizten.

Objektuak bereizten ditu, zirkunferentzia forma ala zirkulu
forma duten aintzat hartuta.

Gertaera baten probabilitate maila adieraztea. Badaki gertaera ziur, probable eta ezinezkoen artean bereizten.

Proposatutako problemak ebaztea. Badaki problemak batuketa eta biderketa modura ebazten,
galdera argi identifikatuta eta marrazkietan datuak bilatuta.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

8aren eta 9aren taulak. 8aren eta 9aren taulak osatzea eta memorizatzea. Gustua ezagupen berriak jasotzeko.

Batuketak, kenketak eta
biderketak.

Batuketak, kenketak eta biderketak kalkulatzea.
Biderketa bateko biderkagaietako bat kalkulatzea.
Ehunekoetan, hamarrekoetan eta unitateetan
adierazitako zenbakiak dituzten eragiketa errazak
ebaztea.

Interesa ikasitako kontzeptuak
errepasatzeko.

Zirkunferentzia eta zirkulua. Zirkunferentziak eta zirkuluak identifikatzea eta
bereiztea.
Objektuak bereiztea, formen arabera.
Zirkunferentziak eta zirkuluak bilatzea, marrazkietan
eta taula bateko datuen erregistroan.

Interesa eta jakin-mina kontzeptu
berrien aurrean.

Ziurra, probablea eta ezinezkoa
nozioak.

Ziurra, probablea eta ezinezkoa terminoak bereiztea.
Ziurra, probablea eta ezinezkoa terminoen erabilera
zuzena.

Interesa, kontzeptuak eguneroko
egoeretan aplikatzeko.
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Balioak

Autonomia. Ikasleak autonomoak izan daitezen sustatu behar da, bai lanak egiteko orduan, bai eragiketetako
edo problemetako emaitzak egiaztatzeko orduan, bai eta ebaluazio jarduerak egiterakoan ere.

Heziketa. Sartzeko eta irteteko ordena, norberaren txandari itxoiteko errespetua eta puntualtasuna sustatu
behar dira.

Metodologia

Unitatearen eduki berriei hasiera eman baino lehen, ikasleek aldez aurretik zer ezagutza dituzten hartu behar da
kontuan. Metodologia aktiboa eta ikertzailea erabili behar da, eta, horren barruan, irakasleak ikasleen ikasketa
prozesua bideratuko du, motibazioa, elkarrizketa, behaketa gidatua, etab. piztuz. 

Ikasleak zirkunferentzia eta zirkuluaren kontzeptuak ulertzen dituela eta elkarren arteko desberdintasuna adieraz-
ten dakiela ziurtatu behar dugu. Ezin da azaleraren kontzeptua erabili, baina ikasleei zirkulua zirkunferentziaren
barnean dagoen azalera dela jabetzeko bide eman diezaiekegu.

Ausazko emaitzen gaineko esperientzietan oinarritutako balioztapenak egingo ditugu. Ikasleek gertaera baten pro-
babilitate mailari lotutako adierazpenak erabiliko dituzte: ziurra, probablea eta ezinezkoa.

Ikasleentzako objektu ezagunekin praktikatuko dugu, eta ebazpenera iristeko zenbait urrats eskatzen duten pro-
blemak landuko ditugu.

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

Orrialde motibatzaile bikoitzeko jarduerak, lehenengo, taldeka eta irakasleekiko elkarrizketaren bidez egitea
komeni da; horrela, ikasleen ahozko adierazpena piztuko dugu. Ondoren, banaka ere egin daitezke. Bihurritxo-
ren jarduerak binaka egin daitezke. Biderketei dagokien orrialdeko biderketetan, ikur bakoitzaren balioa ezagu-
tzeko jarduerak taldean lantzea komeni da. Ebaluazio jarduerak, berriz, banaka egingo dira.

Diziplinartekotasuna

Euskara ikasgaian ahozko adierazpena indartuko da, eta ikasleen hiztegia aberastuko da. Idatzizko zein ahozko
gertaerei buruzko kontakizunak egin ditzakete, ziurra, probablea eta ezinezkoa kontzeptuak erabiliz.

Inguruaren Ezagueran garraiobideei, komunikabideei eta denbora neurtzeko unitateei buruzko ezagutzak zabal-
duko dira.

Heziketa Fisikoan zirkunferentziak identifikatuko dira; esate baterako, psikomotrizitateko uztaietan, kiroletako
pistetan, etab.

Zirkunferentziak eta zirkuluak hautemango dituzte eguneroko bizimoduko objektu askotan.

Baliabideak

Objektuen eta ontzi opakuren baten bilduma. Unitate honetan landutako probabilitatearen kontzeptuak
jorratzen dituen jokoren bat egiteko.
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Oinarrizko gaitasunak

Matematikarako gaitasuna
Zenbaki gutxiko elementu multzoak zati berdinetan banatzea.
Gorputz geometrikoak ezagutzea.
Bi zifrako zenbaki bikoitien erdia buruz kalkulatzea.

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: Proposatutako problemen galderak eta erantzunak zuzen adieraztea.

Ingurune fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarrekintzan jarduteko gaitasuna: Forma esferikoak, zilindrikoak,
piramidalak, konikoak eta kubikoak hautematea, eskolako nahiz familiako inguruetan.

Ikasten ikasteko gaitasuna: Problema eta ikasketa egoera zailak ebazten ahalegintzea.

12. unitatea

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Batuketak kenketak eta biderketak ebaztea. Badaki unitateetan eta hamarrekoetan aldaketa duten
batuketak, kenketak eta biderketak kalkulatzen.

Kantitate bat zati berdinetan banatzea. Identifikatzen ditu zati berdinetan banatu daitezkeen kantitateak.

Badaki elementuak zati berdinetan banatzen.

Badaki emandako kantitateen erdia kalkulatzen.

Gorputz geometrikoak identifikatzea. Batetik, piramideak eta prismak eta, bestetik, zilindroak,
konoak eta esferak elkarrengandik bereizten ditu.

Badaki objektuak beren forma geometrikoekin lotzen.

Proposatutako problemak ebaztea. Badaki problema bateko datuekin galderak asmatzen, eta
problema zuzen ebazten.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Batuketak, kenketak eta
biderketak.

Batuketak, kenketak eta biderketak egitea. Gustua ikasitako kontzeptuak
errepasatzeko.

Zati berdinetan banatzea. «:»
ikurra. Erdia.

Objektu manipulagarriekin banaketak egitea. 

«:» ikurra erabiltzea.

Multzo bateko elementuen erdiaren adierazpen
grafikoa.

Emandako kantitateen erdia kalkulatzea.

Interesa ezagutza berriak
eguneroko egoeretan aplikatzeko.

Gorputz geometrikoak.
Piramideak eta prismak.
Zilindroak, konoak eta esferak.

Gorputz geometrikoak identifikatzea eta
diferentziatzea.

Hurbileko ingurua esploratzea, gorputz geometrikoen
bila.

Objektuen eta beren forma geometrikoen arteko
lotura.

Prisma eta piramideetako aldeak eta erpinak
identifikatzea.

Gorputz geometrikoak manipulatzea eta sailkatzea.

Jakin-mina forma geometrikoak
inguruko objektuetan
identifikatzeko.
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Balioak

Elkartasuna. Partekatzea. Gainerakoei laguntza emateko jarrerak garatzea da oinarria: gurasoak, aitona-
amonak, neba-arrebak eta ikaskideak aintzat hartuta. Era berean, ikasleek banatzeko kontzeptua partekatzeko
balioarekin uztar dezaten saiatu behar dugu.

Konstantzia. Iraunkortasuna. Arazoen konponbidea bilatzeko iraunkortasuna sustatu behar da, baita egu-
neroko lanak egiteko konstantzia ere.

Metodologia

Metodologia aktibo eta ikertzailea erabili behar da, eta, horren barruan, ikasleen ikasketa bideratu behar du irakasleak.
Hasierako irudia behatzeko eta bertako elementuak bereizteko, taldean egingo da lan. Galderetan eta erantzunetan
oinarrituta, elkarrizketa sustatuko da, hartatik ikasleek kontzeptu berriak barnera ditzaten. Ikasleek aldez aurretik gor-
putz geometrikoei buruz eta kantitateak zati berdinetako banaketari buruz zer kontzeptu dituzten aztertu behar da.

Zatiketaren kontzeptua banaketarekin lotzen has daitezen sustatu behar da. Banaketak egiten diren eguneroko
bizitzako egoerak aipa ditzaten saiatuko gara. Ikasleak erraz jabetzen dira kontzeptuez manipulazioaren bidez.
Objektu txikiak eraman behar dira ikasgelara, eskuetan erabiltzeko moduko materiala zati berdinetan banatzeko. 

Inguru hurbilean behaketak egingo dira, ikasitako gorputz geometrikoen formak dituzte objektuak topatzeko:
eraikinak, ontziak, latak, izozkietako konoak, txapelak, baloiak, etab.

Zenbait adibideren bidez hauxe emango zaie aditzera: kantitate bat 10ekin biderkatzean, kantitate horri zero bat
gehitzen zaio, eta, 100ekin biderkatzean, berriz, bi zero gehitzen zaizkio. Gero, praktikan jarriko dute ikasitakoa,
zenbait eragiketa buruz eginda.

Ikasleek asmatutako problemak taldean ebatziko dira. Horretarako, ikasgela bi taldetan banatuko da. Taldeetako
batek problema bateko datuak asmatuko ditu eta besteak galdera.

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 jarduerak, lehenengo, taldeka eta irakasleekiko elkarrizketaren bidez egitea
komeni da; horrela, ikasleen ahozko adierazpena piztuko dugu. Ondoren, banaka ere egin daitezke. Bihurritxo-
ren jarduerak binaka egin daitezke. Erosketen balioa kalkulatzeko «Eragiketak errepasatuko ditut» orrialdeko jar-
duera ere binakako taldeetan egin daiteke. Ebaluazio jarduerak banaka egingo dira.

Diziplinartekotasuna

Euskara ikasgaian ahozko adierazpena indartuko da, eta ikasleen hiztegia aberastuko da. Objektu ezagunen for-
maren azalpenak emango dituzte, oinarrizko hiztegi geometrikoa erabiliz.

Inguruaren Ezagueran, berriz, inguru hurbila miatuko dute, eta eraikinetan, kaleetako elementuetan, eta abarretan
irudi geometrikoak aurkituko dituzte.

Baliabideak

Objektu txikiak. Unitatean aztertutako banaketak praktikan jartzeko.

Gorputz geometrikoen bilduma. Euren arteko aldeak errazago hauteman ahal izateko, marrazkietan soilik
oinarritu behar izan gabe.

Gorputz geometrikoen forma duten objektuak. Inguruko objektu arruntetan aztertutako gorputz geometri-
koak hautemateko.
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