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UNITATEA

0 Gogoan dut
6.-11. or.

1 Bi eta hiru zifrako
zenbakiak. Batuketa 12.-25. or.

2 Lau zifrako zenbakiak.
Kenketa 26.-39. or.

3 Bost zifrako zenbakiak
40.-51. or.

4 Biderketa
52.-67. or.

5 Zuzenak
eta angeluak 72.-85. or.

6 Zatiketa
86.-99. or.

7 Biderketa
eta zatiketa 100.-113. or.

8 Irudi lauak
114.-127. or.

9 Luzera
132.-145. or.

10 Edukiera eta masa
146.-159. or.

11 Denbora eta dirua
160.-173. or.

12 Gorputz geometrikoak
174.-187. or.

ZENBAKIAK ETA ERAGIKETAK

Bi eta hiru zifrako zenbakiak
Bi zifrako zenbakiak konparatuko ditut
Batuketa eta batuketaren gaiak
Kenketa eta kenketaren gaiak

Hiru zifrako zenbakiak konparatuko ditut
Ehunekotara biribilduko dut. Zenbaki ordinalak
Batuketa bururakoekin. Batuketaren trukatze propietatea
Batuketaren elkartze propietatea

Milakoa. Lau zifrako zenbakiak
Milakotara biribilduko dut
Batuketa bururakoekin
Kenketa bururakoekin

Hamarmilakoa. Bost zifrako zenbakiak
Kenketa bururakoekin
Eragiketa konbinatuak: batuketa eta kenketa

Batuketa eta biderketa. Bikoitza eta hirukoitza
Biderketa gogoratuko dut. Trukatze propietatea
4aren, 5aren, 6aren, 7aren, 8aren eta 9aren biderketa taulak.
Biderketa bururakoarekin

Zati berdinetan banatuko dut
Zatiketaren gaiak
Zatiketa zehatza
Zatiketa osoa

Hiru biderkagairen biderketa
Biderketa bereziak
Zatikizunean bi eta hiru zifrarekin zatituko dut
Zatikizunean lau zifrarekin zatituko dut

Luzera kantitateen arteko batuketak egingo ditut
Luzera kantitateen arteko kenketak egingo ditut

Edukiera eta masa unitateekin egindako eragiketak

Eragiketak euroekin eta zentimoekin

GEOMETRIA ETA NEURRIA

Billeteak eta txanponak

Taulak, planoak eta mugimenduak

Kenketaren froga

Zuzena, zuzenerdia eta segmentua
Zuzen paraleloak eta ebakitzaileak
Angelua eta haren elementuak. Angeluaren irekidura
Zuzen perpendikularrak

Zatiketaren froga
Erdia, herena eta laurdena

Zatiduran 0 daukan zatiketa
Eragiketen ordena (+, –, �)

Poligonoa eta haren elementuak. Perimetroa
Poligono motak
Triangeluak
Paralelogramoak

Zentimetroa eta dezimetroa
Metroa eta kilometroa

Litroa eta zentilitroa
Litro erdia eta litro laurdena
Kilogramoa eta gramoa
Kilo erdia eta kilo laurdena

Egutegia
Orduak eta minutuak
Erloju digitala eta erloju analogikoa
Txanponak eta billeteak

Prismak
Piramideak
Zilindroa eta konoa
Esfera

Ikasitakoa gogoratuko dut!

Ikasitakoa gogoratuko dut!

Ikasitakoa gogoratuko dut!

68.-69. or.

Elkarrekin ikasteko: Galdera jolasa 70.-71. or.

128.-129. or.

Elkarrekin ikasteko: Matematika aldizkaria 130.-131. or.

188.-189. or.

Elkarrekin ikasteko: Erlojuen erakusketa 190.-191. or.
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GRAFIKOAK ETA LOGIKA 
BALIOAK

Arreta eta kontzentrazioa

Paper birziklatua
Zenbakizko kalkulua

Testuaren ulermena

Angelu zuzena, zorrotza eta kamutsa
Angeluak konparatuko ditut
Datuen zenbaketa

Ura zentzuz kontsumitzea
Formak bereiztea (2 dimentsio)

Barra bertikaleko grafikoak
Barra horizontaleko grafikoak

Zirkunferentzia eta zirkulua
Zentroa, erradioa eta diametroa

Simetriadun irudiak eta irudi simetrikoak

Eragiketetako dedukzioa eta kantitateen konparaketa

Kulturekiko errespetua 
Balantzak eta ontziak

Grafikoak
Piktogramak

Espazioaren pertzepzioa

BURUZKO KALKULUA

Zenbaki bati 10 batzea
Zenbaki bati 9 batzea
Zer egingo zenuke zenbaki bati 8 batzeko?

Zenbaki bati 10 kentzea
Zenbaki bati 9 kentzea
Zer egingo zenuke zenbaki bati 8 kentzeko?

Zenbaki bati 11 batzea
Zenbaki bati 11 kentzea
Zer egingo zenuke zenbaki bati 12 batzeko edo kentzeko?

Zifra bat 100 zenbakiaz eta 1.000 zenbakiaz biderkatzea
Zer egingo zenuke bi zifrako zenbaki bat 100 zenbakiaz
eta 1.000 zenbakiaz biderkatzeko?

Zenbaki bati (2 eta 3 zifrakoak) 100 batzea
Zenbaki bati (2 eta 3 zifrakoak) 99 batzea
Zer egingo zenuke 98 batzeko?

3 zifra bitarteko zenbakiak 3 zenbakiaz zatitzea
Zeroz amaitzen diren zenbakiekin zatiketak egitea

2 eta 3 zifrako zenbakiak 2 zenbakiaz biderkatzea
Zeroz amaitzen diren biderkagaiak biderkatzea
Nola egiten dira horrelako biderketak? 230 � 20
Hamarreko zehatzak biderkatzea

Hamarreko edo ehuneko zehatzak, eta zifra bikoitidun
zenbaki bat 2 zenbakiaz zatitzea
Nola aurkituko zenuke zein zenbakik duten zatidura
zehatza 2 zenbakiaz zatituz gero?

Adierazpide sinpleetatik adierazpide konplexuetara
aldatzeko estrategiak luzera unitateekin

Adierazpide sinpleetatik adierazpide konplexuetara
aldatzeko estrategiak edukiera eta masa unitateekin

Orduak minutu bihurtzea
Orduak eta minutuak minutu bihurtzea
Nola adieraziko zenituzke zentimotan
euroz eta zentimoz osatutako kantitate hauek?

3 batugaiko batuketa batean, batura 100 duten 2 batugai
hautatzea
3 biderkagaiko biderketa batean, biderkadura 100 duten
2 biderkagai hautatzea

PROBLEMEN EBAZPENA

Galdera azpimarratu eta problema ebazteko behar diren
datuak idatzi

Eragiketa egokia aukeratu, eta problema ebatzi

Erantzuna zuzen idatzi eta emaitza egiaztatu

Problema ebazteko eta emaitza egiaztatzeko urratsak

Problema bi modutan ebatzi
(batuketa eta biderketa bidez)

Ordenatu eta pausoei jarraituz ebatzi

Marrazki, grafiko edo taula batetik datuak lortu

Problema marrazki edo grafiko baten bidez ebatzi

Testu batetik problema bat ebazteko datuak lortu

Egin litezkeen galderak identifikatu, eta ebatzi

Ematen diren datuekin problema baten galdera idatzi,
eta ebatzi

Problema bat asmatu, datu batzuk eta galdera bat
oinarri hartuta
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0 UNITATEA

Oinarrizko gaitasunak
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 6., 7., 8., 10. eta 11. or.
Matematikarako gaitasuna: 6.-11. or.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 9. or.

Helburuak Ebaluazio-irizpideak
Badaki bi eta hiru zifrako zenbakiak irakurtzen
eta idazten.

Bi eta hiru zifrako zenbakiak
identifikatzea.

Badaki zenbakiak ehunekotan, hamarrekotan
eta unitatetan konposatzen eta deskonposatzen.
Badaki zenbaki bikoteak konparatzen, <, = edo
> ikurrak erabiliz.

Bi zifrako zenbakiak konparatzea.

Badaki bi zifrako zenbakien multzoak
ordenatzen.
Badaki euroko eta zentimoko txanponak, eta
baita 5, 10 eta 20 euroko billeteak bereizten.
Badaki kantitateak eurotan kalkulatzen.

Euroko txanponak eta 20 euro arteko
billeteak identifikatzea, eta haien
baliokideak zein diren jakitea.

Badaki euroko txanpon eta billeteekin trukeak
egiten.

Bururakoak dituzten batuketak egitea. Badaki batugaiak goitik behera ipintzen, eta
bururakoak dituzten bi zifrako zenbakien
batuketak egiten.

Batuketaren gaiak identifikatzea.

Bururakoak dituzten kenketak egitea.
Kenketaren gaiak identifikatzea.

Badaki kenkizuna eta kentzailea goitik behera
ipintzen, eta bien arteko aldea kalkulatzen.

Problemak batuketa edo kenketa bidez
ebaztea.

Badaki problemak bururakoak dituzten
batuketa edo kenketa bidez ebazten.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Zenbakiak irakurtzea eta
idaztea.
Zenbakiak deskonposatzea.

Bi eta hiru zifrako
zenbakiak.

Zenbakiak konparatzea.

Jakin-mina, zenbakiak eratzeko
prozedura ezagutzeko.

Diru kantitateak kalkulatzea.Euroko eta zentimoko
txanponak. 5, 10 eta
20 euroko billeteak. Euroko txanponen eta

billeteen arteko baliokidetzak
ezartzea.

Zehaztasuna dirua erabiltzen.

Batuketa eta haren
osagaiak.

Batuketak kalkulatzea unitate
aldaketarekin, batugaiak
goitik behera ipinita.

Batuketaren
erabilgarritasunaren
balioespena, eguneroko
bizimoduko arazoak ebazteko.

Kenketa eta haren
osagaiak.

Bururakoa duten kenketak
kalkulatzea, kenkizuna eta
kentzailea goitik behera
ipinita.

Kenketaren erabilgarritasunaren
balioespena, eguneroko
bizimoduko arazoak ebazteko.
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Denbora tartea

Iraila

Balioak

Irudimena. Problemei erantzuna ematea, konponbide logikoak bilatuz.

Metodologia
Ikasleak motibatu egin behar dira, matematikei dieten beldurra gal dezaten.
Problema batek hainbat ebazpide logiko izan ditzakeela jakinarazi behar zaie.
Unitate moten adierazpen grafikoetan oinarriturik, zenbakiak idazten irakatsi behar zaie.
Ikasleek, zenbakiak konparatzean, lehenik hamarrekoen zifrak konparatu behar dituzte; gero,
hamarrekoak berdinak direnean soilik, unitateei erreparatu behar diete.
Salerosketako problemak sortu eta ebatzi behar dituzte, eta jolaserako euroko txanpon eta billeteekin
ordaintzen dutela jolas egin.
Eragiketak egitean, gaiak ondo ipintzen saiatu behar dute behin eta berriz.

Aniztasunari arreta egiteko jarduerak
Indartzeko jarduerak. Lan koadernoko 0. unitatea ebatzi.
Ebaluazioa. 0. unitaterako prestatu diren ebaluazio-jarduerak egin.

Taldekatzea

Orri motibatzaileko problemak ebazteko, lau laguneko taldetan jardutea komeni da, eta, gero, emaitzak
lagunartean lantzea. Gainerako jarduerak norberak egitekoak dira.

Diziplinartekotasuna

Euskarari dagokionez, irakurritako ulertzeko gaitasuna sendotzen da, arrazoibide logikoko problemak
ebatziz. Zenbakiak, eragiketak eta diruaren erabilera usu baliatzen dira eguneroko bizimoduan.

Baliabideak
Jolaserako euroko txanponak eta billeteak, dirua zenbatzen, trukatzen eta ordainketak egiten ikasteko.
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1. UNITATEA

Oinarrizko gaitasunak
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 12., 13., 14. eta 16. or.
Matematikarako gaitasuna: 12.-25. or.
Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna: 17. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 20. eta 21. or.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 22. eta 23. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 24. eta 25. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 15., 18. eta 19. or.

Helburuak
Hiru zifrako zenbakiak konparatzea.
Hiru zifrako zenbakiak ehunekora biribiltzea.
1etik 20rako zenbaki ordinalak irakurtzea eta idaztea.
Bururakoak dituzten hiru zifrako batuketak kalkulatzea.
Batuketaren trukatze propietateaz eta elkartze propietateaz jabetzea eta horiek ezartzea.
Sarrera bikoitzeko taulak eratzea eta interpretatzea.
Batuketa edo kenketa eginez problemak ebaztea, galdera identifikatuz eta problema ebazteko beharrezko
datuak hautemanez.
10, 9 edota 8 zenbakien eta hiru zifrako zenbakien arteko batuketa egitea.

Ebaluazio-irizpideak
Badaki zenbaki pareak konparatzen, eta hiru zifrako zenbakiak ordenatzen, ikur egokia erabiliz.
Badaki hiru zifrako zenbakiak hurbileneko ehunekora biribiltzen.
Badaki multzo bateko osagaiak ordenatzen, osagai bakoitzari dagokion zenbaki ordinala ezarriz.
Badaki hiru zifra arteko zenbakiak goitik behera ipintzen, eta horien batuketa egiten bururakoekin.
Badaki trukatze propietatea eta elkartze propietatea erabiltzen, batuketak arinago kalkulatzeko.
Badaki ilarak eta zutabeak identifikatzen
Badaki datuak sarrera bikoitzeko tauletan kokatzen.
Badaki galdera bereizten, eta problema ebazteko beharrezko datuak identifikatzen ditu.
Badaki hiru zifra arteko zenbakien batuketa egiten bururakoekin, problemak ebazteko.
Badaki buruzko kalkuluko estrategiak erabiltzen, 10, 9 edota 8 zenbakien eta hiru zifra arteko zenbakien
arteko batuketa egiteko.

Edukiak
Kontzeptuak
Bi eta hiru zifrako zenbakiak.
1etik 20ra bitarteko zenbaki ordinalak.
Batuketak bururakoekin.
Batuketaren trukatze propietatea eta elkartze propietatea.
Taulak, planoak eta mugimenduak.

Prozedurak
Zenbaki pareak konparatzea.
Zenbaki multzoak antolatzea.
Hiru zifrako zenbakiak hurbileneko ehunekora biribiltzea.
Zenbaki ordinalak irakurtzea eta idaztea.
Hiru zifra arteko zenbakien batuketak eta problemak batuketen bidez ebaztea, trukatze propietatea eta
elkartze propietatea erabiliz.
Sarrera bikoitzeko taulen eraketa eta zutabeak eta ilarak identifikatzea.
Sarrera bikoitzeko tauletan elementuak aurkitzea eta kokatzea.

Jarrerak
Poza, zenbakiak eguneroko bizimoduan zein erabilgarriak diren ohartzean.
Interesa, adierazpen ordinalak zuzen erabiltzeko.
Gustua, buruzko kalkuluko estrategiak erabiltzeko eta egiteko.
Garbitasuna, taulak aurkezteko.



MATEMATIKA LMH 3 – PROIEKTUA 11
IBAIZABAL

Denbora tartea
Urria

Balioak
Konfiantza. Ikasleak motibatu egin beha dira, matematika ikasteko aldeko jarrera izan dezaten,
zailtasunekiko beldurra gaindituta.
Ingurumenarekiko errespetua eta zainketa. Landareak errespetatzeko eta zaintzeko jarrera sustatzea.
Talde lana. Problemak taldean ebaztea, eta zailtasunen bat duten ikaskideei laguntzea.

Metodologia
Lehenik eta behin, bi zifrako zenbakiak errepasatu behar dira, gero hirukoak jorratzen hasteko.

“Baino handiagoa”, “baino txikiagoa” eta “-(r)en berdina” kontzeptuak azaldu behar zaizkie, zenbakien
zuzenean zenbakiak ezarriz. Unitateen ordena bakoitzerako kolore bat erabili behar da, zifra bakoitzaren
balioaz ohartarazteko.

Zenbakien hurrenkera jorratu behar da, ikasleak gelako zerrendaren araberako hurrenkeran ezarriz. Beste
hurrenkera batzuk egin behar dira, beste irizpide batzuk baliatuta. Erne egon behar da adierazpen
ordinalak ondo erabiltzen dituzten ala ez hautemateko.

Ikasleek eragiketak goitik behera egitean, ordena bereko unitateak elkarrekin jarriz zenbakiak zuzen
ipintzen ikas dezaten sustatu behar da.

Problemetako enuntziatuak arretaz irakurtzeko ohitura har dezaten bultzatu behar da; galderak eta
problemak ebazteko beharrezko datuak identifikatuz eta galderari erantzuteko beharrezkoak direnak
bazter utziz.

Aniztasunari arreta egiteko jarduerak
Indartzeko jarduerak. Lan koadernoko 1. unitatea ebatzi. Gidan, 1. unitaterako prestatu diren indartzeko
jarduerak egin
Sakontzeko jarduerak. 1. unitateko prestatu diren sakontzeko jarduerak egin.
Ebaluazioa. 1. unitateko prestatu diren ebaluazio-jarduerak egin.

Taldekatzea
Orrialde motibatzaileko jarduerak, lehenengo eta behin, lauko taldetan egitea komeni da, problemak
ebazteko prozesua ahoz adierazteko. Ikasleak binaka jarriko dira, taulak interpretatzeko eta egiteko.
Gainerako jarduerak, berriz, banaka egitekoak izango dira.

Diziplinartekotasuna
Euskarari dagokionez, ahozko adierazpena indartuko da, eta ikasleen hiztegia aberastuko da, unitate
honetako hitzekin eta adierazpen ordinalekin.
Inguruaren Ezaguerari dagokionez, unitate honetako problema askotako enuntziatuan landuko da.
Datu taulek beste zenbait arlotan ere hainbat erabilera izango dituzte, hala nola Inguruaren Ezagueran,
Euskaran eta Plastikan.

Baliabideak
Kalkulagailua, eragiketen emaitza egiaztatzeko.
Objektu txikiak, batuketak eskuz egiteko eta sarrera bikoitzeko taula baten gainean kokatzeko.
Kartoi mehea, sarrera bikoitzeko taulak egiteko.
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2. UNITATEA

Oinarrizko gaitasunak
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 28. eta 29. or.
Matematikarako gaitasuna: 26.-39. or.
Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna: 31. eta 38. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 33. or.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 26. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 30., 35. eta 39. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 34., 36. eta 37. or.

Helburuak
Milako unitateak eta lau zifrako zenbakiak identifikatzea.
Lau zifrako unitateen arteko batuketak egitea bururakoekin.
Hiru zifrako zenbakien arteko kenketak egitea bururakoekin.
Lau zifra arteko zenbakien batuketen eta kenketen bidez problemak ebaztea, bururakoekin eta eragiketa
zuzena identifikatuta.
Buruzko kalkuluko estrategiak aplikatzea eta lantzea, hiru zifra arteko zenbakiei 10, 9 edo 8 unitate
kentzeko.

Ebaluazio-irizpideak
Badaki lau zifrako zenbakiak irakurtzen eta idazten.
Badaki lau zifrako zenbakiak osatzen eta deskonposatzen, unitateen ordena kontuan hartuta.
Badaki lau zifrako zenbakiak hurbileneko milako zehatzera biribiltzen.
Badaki bururakoekin lau zifrako kantitateen batuketa egiten.
Badaki bururakoekin hiru zifrako kantitateen kenketa egiten.
Badaki kenketaren froga egiten, kendura zuzena dela frogatzeko.
Badaki problema ebazteko eskaintzen zaizkion bi eragiketen artean, zuzena hautatzen.
Badaki problemak ebazten, batuketak eta kenketak eginez bururakoekin.
Badaki hiru zifra bitarteko zenbakiei 10, 9 edo 8 unitate kentzen.

Edukiak
Kontzeptuak
Milako unitatea eta lau zifrako zenbakiak.
Lau zifrako zenbakien batuketa bururakoekin.
Hiru zifrako zenbakien kenketa bururakoekin.
Kenketaren froga.

Prozedurak
Lau zifrako zenbakiak irakurtzea eta idaztea.
Lau zifrako zenbakiak konposaketa eta deskonposatzea.
Zenbakiak ordenatzea.
Zenbakiak hurbileneko milakora biribiltzea, zenbakien zuzena erabiliz.
Lau zifrako zenbakien arteko batuketak egitea bururakoekin.
Hiru zifrako zenbakien arteko kenketak egitea bururakoekin.
Kenketa baten zuzentasuna egiaztatzea, kenketaren froga erabiliz.

Jarrerak
Interesa, zenbakiak zuzen idazteko.
Eragiketak argi eta txukun aurkeztea.
Ahalegina, kenketak ondo ebazteko.
Zintzotasuna, kenketak kalkulatzean egindako akatsak aitortzeko.

Denbora tartea
Urria
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Balioak
Tolerantzia. Beste kultura batzuk ezagutzeko interesa izatea.
Ahalegina. Sortzen diren zailtasunei aurre egitea, kenketak ondo ebazteko.
Ingurumenarekiko errespetua eta zainketa. Animaliak zaintzeko eta babesteko jarrerak bultzatzea.
Uraren kutsaduraren zergatiak azaltzea eta kutsadura horrek ingurumenean duen eraginaren berri ematea.

Metodologia
Milakoari ekin aurretik, ehunekoa, hamarrekoa eta unitatea gogora ekarri behar dira. Unitate ordena
bakoitzari kolore bat eman behar zaio, ikasleek errazago hauteman eta adieraz ditzaten.
Lau zifrako zenbakien adierazpen grafikoetatik abiatu behar da, horiek irakurtzen eta idazten irakasteko.
Zenbakiak zenbakien zuzenean kokatzea, halaber, lagungarria izango da lau zifrako zenbakiak milakotara
biribiltzeko irizpideak azaltzeko.
Ikasleak kentzaileari eta kenkizunari kantitate bera batuz euren arteko aldea ez dela aldatzen kontura
daitezen saiatu behar dugu.

Aniztasunari arreta egiteko jarduerak
Indartzeko jarduerak. Lan koadernoko 2. unitatea ebatzi. Gidan, 2. unitaterako prestatu diren indartzeko
jarduerak egin
Sakontzeko jarduerak. 2. unitateko prestatu diren sakontzeko jarduerak egin.
Ebaluazioa. 2. unitateko prestatu diren ebaluazio-jarduerak egin.

Taldekatzea
Orrialde motibatzaileko jarduerak lauko taldetan egitea komeni da. Arreta eta kontzentrazioko jarduerak
eta buruzko kalkulukoak, berriz, bikoteka egitekoak dira. Gainerako jarduerak banaka edo binaka
egitekoak izango dira. Ebaluazio-jarduerak, berriz, banaka egingo dira.

Diziplinartekotasuna
Euskarari dagokionez, ahozko adierazpena indartuko da, eta ikasleen hiztegia aberastuko da, problemak
ebazteko elkarrizketekin eta ahozko adierazpenekin.
Inguruaren Ezaguerari dagokionez, antzinako maiek, euskaldunek eta erromatarrek nola zenbatzen zuten
ikasiko da. Gainera, antzina zenbatzeko erabiltzen ziren tresnen adibide, abakoa ere aurkeztuko da.
Zenbakiek eguneroko jardueretan duten garrantziaz jabetuko da ikaslea.

Baliabideak
Zinta metrikoa, urrats baten luzera neurtzeko.
Abako txinatarra, zenbakiak adierazi eta zenbatzeko.
Koloretako fitxak, zenbakiak adierazteko.
Kalkulagailua, eragiketen emaitzak egiaztatzeko.
Eskuetan erabiltzeko materialak, kenketaren ezaugarriak egiaztatzeko.
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3. UNITATEA

Oinarrizko gaitasunak
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 40. eta 41. or.
Matematikarako gaitasuna: 40.-51. or.
Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna: 43. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 50. or.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 46. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 44., 45., 47. eta 51. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 48. eta 49. or.

Helburuak
Hamar milakoak eta bost zifrako zenbakiak identifikatzea.
Bost zifra arteko zenbakien arteko kenketak egitea, bururakoekin.
Batuketen eta kenketen eragiketa konbinatuak kalkulatzea.
Problemak eragiketa baten edo biren bidez ebaztea, eta emaitza zuzen idatzi eta emaitza egiaztatzea.
Buruzko kalkuluko estrategiak erabiltzea eta lantzea, hiru zifra arteko zenbakien eta 11 edo 12 zenbakien
arteko batuketak edo kenketak egiteko.

Ebaluazio irizpideak
Badaki bost zifra arteko zenbakiak irakurtzen eta idazten.
Badaki bost zifrako zenbakiak konposatzen eta deskonposatzen, dagozkien unitate ordenatan.
Badaki bost zifra arteko zenbakiak konparatzen eta ordenatzen.
Badaki bost zifra arteko zenbakien artean kenketak egiten bururakoekin.
Badaki batuketak eta kenketak dituzten eragiketak –parentesidunak nahiz parentesi gabeak– ebazten.
Badaki batuketak eta kenketak eragiketa konbinatu bateko edo biko problemak ebazten.
Badaki erantzuna zuzen idazten eta emaitza egiaztatzen, problemak ebaztean.
Badaki hiru zifra arteko zenbakiei 11 edo 12 batzen edo kentzen buruz.

Edukiak
Kontzeptuak
Hamar milakoa eta bost zifrako zenbakiak.
Kenketa bururakoekin.
Eragiketa konbinatuak.

Prozedurak
Hamar milako zehatzak irakurtzea eta idaztea.
Bost zifrako zenbakiak irakurtzea eta idaztea.
Kokapenaren arabera zenbaki baten zifren balioa ezagutzea.
Bost zifra arteko zenbakiak ordenatzea.
Kenketak ebaztea, gaiak goitik behera ipiniz.
Parentesidun edo parentesi gabeko batuketa eta kenketako eragiketa konbinatuak kalkulatzea.

Jarrerak
Eguneroko bizimoduan zenbakiek duten erabilgarritasunaren balioespena.
Kenketak eguneroko bizimoduko problemak ebazteko duen erabilgarritasunaren balioespena.
Irmotasuna emaitzak egiaztatzeko eta erantzunak bilatzeko.
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Denbora tartea
Azaroa

Balioak
Ingurumenarekiko errespetua eta zaintzea. Animalien eta landareen ezaugarriekiko miresmena piztea.
Landareak nahiz animaliak eta haien ingurua errespetatzeko eta zaintzeko jarrerak sustatzea. Papera eta
kartoia berrerabiltzea eta birziklatzea sustatzea, zuhaitzak barra-barra ez mozteko eta ur gutxiago
kontsumitzeko.
Adiskidetasuna. Gure gauzak lagunekin partekatzeak duen garrantziaz jabetzea.
Erantzukizuna eta ahalegina. Jarduerak emandako denboran egiteko interesa edukitzea.
Irmotasuna. Problemen ebazpidea aurkitzeko saiatua izatea.

Metodologia
Zenbakien zuzenean, hamar milako zehatzak adierazi eta kokatu behar dira, hamar milako gertukoena
adierazita.
Ikasleei eguneroko bizitzan bost zifrako zenbakiak erabiltzen diren adibideak erakutsi behar zaizkie,
zenbatetan eta zenbatetan ageri diren ikus dezaten: etxebizitza baten prezioa eurotan, distantziak eta
luzerak kilometrotan, udalerri bateko biztanleak, etab.
Parentesiak lehenik egin beharreko eragiketa adierazten duela azpimarratu behar zaie behin eta berriz.
Adierazpen grafikoak erabili behar dira, problema asko ulertzen eta ebazten laguntzen baitute.

Aniztasunari arreta egiteko jarduerak
Indartzeko jarduerak. Lan koadernoko 3. unitatea ebatzi. Gidan, 3. unitaterako prestatu diren indartzeko
jarduerak egin.
Sakontzeko jarduerak. 3. unitateko prestatu diren sakontzeko jarduerak egin.
Ebaluazioa. 3.unitateko prestatu diren ebaluazio-jarduerak egin.

Taldekatzea
Orrialde motibatzaileko jarduerak eta balioen orrialdekoak lauko taldetan egitea komeni da. Buruzko
kalkuluko jarduerak eta logikari buruzko orrialdeko 3. jarduera, berriz, bikoteka egitekoak dira.
Gainerako jarduerak banaka edo binaka egitekoak izango dira. Ebaluazio-jarduerak, berriz, banaka egingo
dira.

Diziplinartekotasuna
Ikaslea bost zifrako zenbakiek eguneroko jardueretan zer nolako garrantzia duten konturatuko da.
Euskarari dagokionez, ahozko adierazpena indartuko da, eta ikasleen hiztegia aberastuko da, problemak
ebazteko elkarrizketekin eta ahozko adierazpenekin.
Ingurunearen Ezaguerari dagokionez, besteak beste, orrialde motibatzailean indartuko da; izan ere, bertan,
sekuoiaren ezaugarriak aztertuko dira. Horrez gain, problema askoren enuntziatuan ere arlo hori jorratuko
da, eta, bereziki, balioen orrialdean, papera fabrikatzeko, berrerabiltzeko eta birziklatzeko gaiak landuko
dira.

Baliabideak
Koadro magiko inprimatuak 3x3koak.
1etik 9rako zenbakiak dituzten txartelak, koadro magikoen jokoa ebazteko.
Kartoi mehea, murala egiteko, neurri zehatzak hartuta, papera ez alperrik xahutzeko.
Kalkulagailua, eragiketa batzuen emaitza egiaztatzeko.
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4. UNITATEA

Oinarrizko gaitasunak
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 52., 53., 54. eta 63. or.
Matematikarako gaitasuna: 52.-67. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 65. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., eta 66. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 62. eta 67. or.

Helburuak
Biderketa batugai berdinen batura dela konturatzea.
Zenbaki baten bikoitza eta hirukoitza kalkulatzea.
Biderketa taulak buruz ikastea.
Zenbaki bat zifra batekin biderkatzea, bururakoekin.
Trukatze propietatea aplikatzea.
Batuketa, kenketa edo biderketa bat edo batzuk eskatzen dituzten problemak ebaztea, urrats guztiak
eginez eta emaitza egiaztatuz.
Zifra bat edo biko zenbakiak 100 edo 1.000 zenbakiekin biderkatzeko buruzko estrategiak erabiltzea eta
lantzea.

Ebaluazio-irizpideak
Badaki batugai berdinen batura biderketa modura eta alderantziz adierazten.
Badaki zenbaki eta kantitate baten bikoitza eta hirukoitza topatzen.
Badaki zifra bateko bi biderkagairen biderkadura kalkulatzen.
Badaki lau zifra arteko zenbakien eta zifra bakarreko zenbakien arteko biderketak bururakoekin egiten.
Badaki biderketa batean falta den biderkagaia kalkulatzen, trukatze propietatearen bidez.
Badaki problemak ebazten batuketa, kenketa eta biderketen eragiketa konbinatu bat edo batzuk erabiliz.
Badaki problemak ebazteko eta emaitzak egiaztatzeko beharrezko urratsak egiten.
Badaki zifra bat edo biko zenbakiak 100 eta 1.000 zenbakiekin buruz biderkatzen.

Edukiak
Kontzeptuak
Batuketa eta biderketa.
Bikoitza eta hirukoitza.
Biderketa taulak.
Biderketak bururakoekin.
Trukatze propietatea

Prozedurak
Objektuen kopurua bi modutan kalkulatzea: batuketa eta biderketa batekin.
Kantitate baten bikoitza eta hirukoitza kalkulatzea, bi zenbakiaz eta hiru zenbakiaz biderkatuta, hurrenez
hurren.
Biderketa taulak buruz ikastea.
Taulak erabiltzea, biderketak ebazteko.
Lau zifra arteko zenbakien eta zifra bakarreko zenbakien arteko biderketak egitea bururakoekin.
Trukatze propietatea aplikatzea, biderketak ebazteko.
Biderkagai bat kalkulatzea, trukatze propietatea aplikatuz.

Jarrerak
Biderketaren erabileraren eta sinpletasunaren balioespena.
Borondatea, problemen enuntziatuan agertzen diren datuak ulertzeko.
Ahalegina eta iraunkortasuna, taulak buruz ikasteko.
Interesa, biderketa eguneroko egoeretan erabiltzeko.
Trukatze propietateak kalkuluak errazteko duen garrantziaren balioespena.
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Denbora tartea
Azaroa-abendua

Balioak
Jakin-mina. Zenbakiekin eta matematika frogekin egindako trukuak ikasteko eta egiteko interesa
erakustea.
Autonomia. Problemak modu autonomoan ebazteko urratsak egitea.
Ahalegina. Ikasle bakoitzak biderketa taulak ikasteko egiten duen ahalegina hautematea.

Metodologia
Ikasleei biderketa bi batugai berdinen batura dela kontura daitezen lagundu behar zaie. Horrez gain,
biderkagai desberdinak biderkatuz biderkadura bera lor daitekeela ikusarazi behar zaie.
Biderketa taulak buruz ikasten laguntzeko jolasak egitea eta biderketa taulak eraikitzea lagungarri
gertatuko da.
Kantitate baten bikoitza eta hirukoitza 2aren eta 3aren biderketa taulekin lotu behar dira.
Ikasleak eguneroko bizimoduko egoerak konpontzeko biderketak erabil ditzaten saiatu behar da; era
berean, batugai berdineko batuketak egiteko biderketak zein baliagarriak diren erakutsi behar zaie.
Ikasleak modu esperimentalean biderketaren trukatze propietateaz ohartarazteko jarduerak proposatu
behar dira.
Problemak ebazteko urratsak jarri ditzaten saiatu behar da behin eta berriz: enuntziatua irakurri, galdera
identifikatu, beharrezko datuak aukeratzea, eragiketa egokia aukeratzea, eragiketa egin, emaitza idatzi eta,
azkenik, emaitza egiaztatu. Garrantzitsua da ikasleak prozesua ahoz adierazten ikastea.

Aniztasunari arreta egiteko jarduerak
Indartzeko jarduerak. Lan koadernoko 4. unitatea ebatzi. Gidan, 4. unitaterako prestatu diren indartzeko
jarduerak egin
Sakontzeko jarduerak. 4. unitateko prestatu diren sakontzeko jarduerak egin.
Ebaluazioa. 4. unitateko prestatu diren ebaluazio-jarduerak egin.

Taldekatzea
Orrialde motibatzaile bikoitzeko jarduerak eta balioen orrialdekoak, irakaslearen laguntzaz lauko taldetan
egitea komeni da. Era berean, eskulanerako jarduerak eta taulak buruz ikastekoak bi eta lau bitarteko
taldeetan egitekoak dira. Bestalde, testuak ulertzeko jarduerak binaka egin daitezke, eta ebaluazio-
jarduerak, berriz, banaka egitekoak dira.

Diziplinartekotasuna
Euskarari dagokionez, ikasgaian, irakurketaren ulermena indartuko da, testuak ulertzeko jarduerak eginez.
Orobat, ahozko adierazpena ere landu eta ikasleen hiztegia aberastuko da, hitz berriak gehituz.
Puzzle, koadrikula eta tauletako ilarak, zutabeak eta gelaxkak zenbatuz espazioaren ikuskera garatuko da.

Baliabideak
Objektuen irudiak dituzten argazkiak edo txartelak, kantitateak batuketa edo biderketa moduan
kalkulatzeko.
0tik 9ra bitarteko zenbakiak dituzten txartelak, horietako bat biderkagai izateko hautatuta eragiketak
egiteko.
Paper koadrikulatua, irudi angeluzuzenen kopurua kalkulatzeko.
Kalkulagailua, eragiketen emaitzak egiaztatzeko.
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5. UNITATEA

Oinarrizko gaitasunak
Hizkuntza-komunikazioaren gaitasuna: 72. eta 73. or.
Matematikarako gaitasuna: 72.-85. or.
Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna: 74. eta 84. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 80., 81. eta 83. or.
Giza eta arte-kulturarako gaitasuna: 78. eta 79. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 77. eta 85. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 76. or.

Helburuak
Zuzenak, zuzenerdiak, eta segmentuak ezagutzea.
Zuzen paraleloak eta sekanteak bereiztea.
Angeluak bereiztea.
Angelu bateko elementuak ezagutzea.
Zuzen perpendikularrak eta zeiharrak desberdintzea.
Angelu zuzenak, zorrotzak eta kamutsak desberdintzea.
Angeluak beren zabaleraren arabera konparatzea.
Datuak zenbatzeko taulak egitea eta interpretatzea.
Problemak bitara ebaztea.
Buruzko kalkuluko estrategiak erabiltzea eta lantzea, 100, 99 edo 98 zenbakien eta lau zifra arteko
zenbakien artean batuketak egiteko estrategiak erabiltzea eta lantzea.

Ebaluazio-irizpideak
Badaki zuzenak, zuzenerdiak eta segmentuak identifikatzen.
Badaki zuzen paraleloak eta sekanteak bereizten.
Badaki angeluak irudi planoetan koloreztatzen.
Badaki adierazten angelu batean erpina, aldeak eta zabalera.
Badaki zuzen perpendikularrak zeiharrak marrazten.
Badaki angelu zuzen, zorrotz eta kamutsak sailkatzen.
Badaki angeluak elkarren artean konparatzen, eskuaira erabiliz eta bata bestearen gainean ipiniz.
Badaki datuak zenbatzeko taulak egiten, inkesta bateko emaitzetatik abiatuta.
Badaki ondorioak ateratzen, zenbaketa taula bateko datuak interpretatuz.
Badaki problemak bitara ebazten, batugai berdineko batura eginez eta biderketa eginez.
Badaki buruz egiten 100, 99 edo 98 zenbakien eta lau zifra arteko zenbakien artean batuketak.

Edukiak
Kontzeptuak
Zuzena, zuzenerdia eta segmentua.
Zuzen paraleloak eta sekanteak. Zuzen perpendikularrak eta zeiharrak.
Angelua eta bere osagaiak.
Angelu motak; zuzena, zorrotza eta kamutsa.
Datuak zenbatzeko taula.

Prozedurak
Zuzenen, zuzenerdi eta segmentuak identifikatzea eta trazatzea.
Segmentuak neurtzea.
Zuzen paraleloak, sekanteak, perpendikularrak eta zeiharrak ezagutzea.
Angeluak ezagutzea eta trazatzea, eta haien elementuak identifikatzea.
Angelu zuzen, zorrotz eta kamutsak ezagutzea eta trazatzea.
Angeluak konparatzea.
Datuak zenbatzeko taulak eratzea eta interpretatzea.

Jarrerak
Ardura, marrazteko eta neurtzeko tresnekin jarduteko.
Zehaztasuna, marrazteko tresnak erabiltzeko.
Jakin-mina, inguruko elementuetan angeluak identifikatzeko.
Angelu motak ezagutzeko beharraren balioespena.
Gustua, datuak modu ordenatu, argi eta gardenean aurkezteko.
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Denbora tartea
Urtarrila

Balioak
Irmotasuna. Tangramekin irudiak eratzeko behin eta berriz ekitea.
Bide hezkuntza. Garraiobide publikoaren erabilera sustatzea.
Zentzuzko kontsumoa. Ura aurrezteko jarrera sustatzea.

Metodologia
Zuzen sekanteen zatiak marraztu behar dira, elkar ez ebakitzeko moduan. Ikasleei zuzen horiek luzatzeko
eskatuko zaie, benetan elkar ebakitzen dutela ikus dezaten. Zuzenek hasierarik eta amaierarik ez dutela
konturatu behar dira.

Angeluak irudikatu behar dira, gorputz zatiak edo ireki eta itxi daitezkeen beste objektu batzuk erabiliz,
zabalera adierazteko. Angeluak zenbateko zabalera hartzen duen eta objektu horiek zenbat irekitzen diren
zerikusia dutela azaldu behar da, eta zabalera hori aldeen luzeraren araberakoa ez dela erakutsi behar zaie.

Eskuaira erabiltzen irakatsi behar zaie, angelu motak identifikatzeko. Kartoi mehean ebakitako angelu
bikoteak elkarrekin konparatuko dira, pieza bat bestearen gainean ipinita. Jarduera honekin batera, bide
batez, angeluen balioa beren zabaleraren araberako dela eta ez aldeen luzeraren araberakoa azpimarratuko
zaie ikasleei.

Aniztasunari arreta egiteko jarduerak
Indartzeko jarduerak. Lan koadernoko 5. unitatea ebatzi. Gidan, 5. unitaterako prestatu diren indartzeko
jarduerak egin
Sakontzeko jarduerak. 5. unitateko prestatu diren sakontzeko jarduerak egin.
Ebaluazioa. 5. unitateko prestatu diren ebaluazio-jarduerak egin.

Taldekatzea
Lehenik eta behin, irakaslearen laguntzaz orrialde motibatzaile bikoitzeko jarduerak egitea komeni da.
Zenbatzeko taulak lantzeko eta interpretatzeko jarduerak, berriz, bikoteka egin daitezke, eta inkesta
prestatzeko, lauko taldetan jardun. Gainerako jarduerak banaka edo binaka egitekoak izango dira,
Ebaluazio-jarduerak, berriz, banaka egingo dira.

Diziplinartekotasuna
Euskarari dagokionez, ahozko adierazpena indartuko da, eta matematikari buruzko hiztegia aberastuko
da. Horrek objektuak deskribatzen lagunduko die.
Inguruaren Ezaguerari dagokionez, inguruko elementuetan zuzenak eta angeluak identifikatuko dira: bide
seinaleak, leihoak, ateak, arkitekturako elementuak, zuhaitzeko adarren kokapena, trenbidea, etab.
Plastikari dagokionez, lerroak eta angeluak ezagutu eta erabiliko dituzte, ikasgai horretan egindako
lanetan.

Baliabideak
Kartoi mehea, tangram bat eraiki eta angeluak egin eta konparatzeko.
Erregela eta eskuaira zuzenak, zuzenerdiak, segmentuak, zuen paraleloak eta zuzen perpendikularrak
trazatzeko eta angeluak elkarren artean konparatzeko.
Kalkulagailua, eragiketen emaitza egiaztatzeko.



MATEMATIKA LMH 3 – PROIEKTUA 20
IBAIZABAL

6. UNITATEA

Oinarrizko gaitasunak
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 95., 96. eta 97. or.
Matematikarako gaitasuna: 86.-99. or.
Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna: 86. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 90. eta 91. or.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 93. eta 94. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 88., 92. eta 98. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 99. or.

Helburuak
Zatitzea zati berdinetan banatzea dela jabetzea.
Zatiketaren gaiak identifikatzea.
Zatiketa zehatzak eta ez-zehatzak bereiztea.
Zatiketaren froga ezagutzea eta aplikatzea.
Kantitate baten erdia, herena eta laurdena kalkulatzea.
Problemak urratsez urratseko eragiketekin ebaztea.
Buruzko kalkuluko estrategiak erabiltzea eta lantzea, zifra bat edo birekin eratutako zenbakiak
–zerodunak nahiz zero gabeak– digitu bakarreko zenbakiekin zatitzeko.

Ebaluazio-irizpideak
Badaki objektu multzo bat zati berdinetan banatzen.
Badaki banaketak zatiketa moduan idazten.
Badaki banaketa problemak ebazten, zatiketak erabiliz.
Badaki zatiketa bateko zatikizuna, zatitzailea eta zatidura adierazten.
Badaki zatikizunean zifra bat edo bi dituzten eta zatitzailean zifra bakarra duten zatiketak egiten, eta
zehatzak eta ez-zehatzak sailkatzen ditu.
Badaki zatiketak egiaztatzen, zatiketaren froga eginez.
Badaki falta den gaia osatzen, eragiketa konbinatu baten bidez.
Badaki kantitate baten erdia, herena eta laurdena kalkulatzen.
Badaki problemak urratsez urrats ebazten, hainbat eragiketa eginez eta datuak ordenatzeko estrategiari
jarraituz.
Badaki hainbat zifratako zenbakien –zerodunak nahiz zero gabeak– eta 2 eta 3 zenbakien arteko zatiketa
egiten, buruzko kalkuluko estrategiak aplikatuz.

Edukiak
Kontzeptuak
Zatiketa, banatzeko baliabide.
Zatiketaren gaiak.
Zatiketa zehatzak eta ez-zehatzak.
Zatiketaren froga.
Erdia, herena eta laurdena.

Prozedurak
Zati berdinetan banaketa zehatzak eta ez-zehatzak egitea.
Zatiketa baten gaiak identifikatzea.
Zatikizunean zifra bat edo bi dituzten eta zatitzailean zifra bakarra duten zatiketak kalkulatzea.
Zatiketa zehatzak eta ez-zehatzeak sailkatzea.
Zatiketak zuzentzea, zatiketaren froga aplikatuz.
Zatiketa baten gai ezezaguna bilatzea.
Erdia, herena eta laurdena kalkulatzea.

Jarrerak
Zatiketak banaketak egiteko duen erabilgarritasunaren balioztapena.
Arreta, zatiketaren gaiak kokatzean.
Zatiketak problemak ebazteko duen erabilgarritasunaren balioztapena.
Zehaztasuna, zatiketaren froga aplikatzen.
Azkartasuna, 2, 3 eta 4 zenbakiekin zatiketak egitean, buruz kalkulatzeko estrategiak aplikatuz.
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Otsaila

Balioak
Ingurumenarekiko errespetua eta zainketa. Ura izaki bizidunentzat zein garrantzitsua den balioestea,
eta ura aurrezteko eta ez kutsatzeko jarrerak sustatzea, ondasun urria gogora ekarriz.
Justizia. Bidezko banaketak egitea zein garrantzitsua den kontuan harraraztea.
Zintzotasuna. Zatiketaren froga egin ostean hautemandako akatsak onartzea.
Zentzuzko kontsumoa. Ura zentzuz erabiltzeko, aurrezteko eta ez kutsatzeko jarrerak sustatzea.
Orena. Ordena eguneroko bizimoduko zailtasunei aurre egiteko zein erabilgarria den erakustea.

Metodologia
Banaketa zehatzak eta ez-zehatzak eskuz egitea, objektuak kopuru bereko multzotan sailkatuz. Objektuak
eskuz zatitzea, erdia, herena eta laurdena adierazita.
Zatiketa zehatza biderkadurarekin lotzea, eragiketa alderantzikatuak direla jabetzeko.
Hondarra zatitzailearekin konparatzea, hondarrak zatitzaileak baino txikiagoa izan behar duela
ohartarazteko.
Zatiketaren froga aplikatzeko ohitura harraraztea, eragiketa ondo egina dagoen egiaztatzeko.

Aniztasunari arreta egiteko jarduerak
Indartzeko jarduerak. Lan koadernoko 6. unitatea ebatzi. Gidan, 6. unitaterako prestatu diren indartzeko
jarduerak egin
Sakontzeko jarduerak. 6. unitateko prestatu diren sakontzeko jarduerak egin.
Ebaluazioa. 6. unitateko prestatu diren ebaluazio-jarduerak egin.

Taldekatzea
Orrialde bikoitz motibatzaileko poesia, taldean errezitatu daiteke, eta gero jarduerak lau ikasleko taldetan
ebatzi. Era berean, komenigarria da objektuak eskuekin erabiliz jarduerak egitea, banaketak lantzeko.
Bestalde, 94. orrialdea, ura zentzuz kontsumitzeari buruzkoa, taldea egitea komeni da. Problemak
ebazteko jarduerak, berriz, bikoteka landuko dira, eta, gainerakoak, banan bana egingo dira.

Diziplinartekotasuna
Euskarari dagokionez, ahozko adierazpena indartuko da, eta kenketaren gaia jorratuz ikasleen hiztegia
aberastuko da, zati berdinetan multzokatu, banatu, sakabanatu, pilatu, zatitu eta metatu kontzeptuen bidez.
Inguruaren Ezaguerari dagokionez, ura izaki bizidunen osagai nagusia dela eta bizi ahal izateko
ezinbestekoa dela landuko da. Orobat, uraren erabilerak eta kontsumo arduratsua ere jorratuko dira.

Baliabideak
Objektu txiki eta berdinak, banaketak egiteko.
Erraz zatitu daitezkeen objektuak: plastilina, ogia, txokolatea...
Bloke logikoak, sailkapenak egiteko.
Kalkulagailua, eragiketen emaitzak egiaztatzeko.
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Oinarrizko gaitasunak
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 100., 104., 105., 106., 110. eta 111. or.
Matematikarako gaitasuna: 100.-113. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 108. eta 109. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 107. eta 113. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 102., 103. eta 112. or.

Helburuak
Hiru biderkagaiko biderkadurak kalkulatzea.
Kantitate bat zeroak dituen unitatearekin biderkatzea.
Zatikizunean batetik laura eta zatitzailean zifra bat duten zatiketak egitea.
Zifra batekin bururakodun biderketak egitea.
Eragiketa konbinatuak ebaztea.
Datuak barra bertikal eta horizontaleko grafikoen bidez interpretatzea eta irudikatzea.
Datuak grafiko batetik edo taula batetik lortuta, problemak ebaztea.
Buruzko kalkulurako estrategiak erabiltzea, bi edo hiru zifrako zenbaki baten bikoitza aurkitzeko.
Buruzko kalkulurako estrategiak aplikatzea eta lantzea zeroak dituen zifra baten eta zeroak dituen bat edo
bi zifrako zenbaki baten arteko biderkadura aurkitzeko.

Ebaluazio-irizpideak
Badaki zifra bateko hiru zenbaki biderkatzen.
Badaki zifra bat edo biko zenbakiak zeroak dituen unitate batekin biderkatzen.
Badaki digitu bat zeroak dauzkan beste batekin biderkatzen.
Badaki zatikizunean batetik laura eta zatitzailean zifra bat duten zatiketak kalkulatzen.
Badaki zatikizuneko lehenengo zifra zatitzailearena baino txikiagoa duten zatiketak egiten.
Badaki zatiduran zero duten zatiketak egiten.
Badaki batuketa edo kenketa eta biderketako eragiketa konbinatuak egiten.
Badaki barra bertikal edo horizontaleko grafiko bateko datuei buruzko galderak erantzuten.
Badaki datuak barra bertikal edo horizontaleko grafiko batean irudikatzen, eta hari buruzko galderak
egiten.
Badaki barra grafiko bateko edo taula bateko datuak lortuta problemak ebazten.
Badaki bi eta hiru zifrako zenbakiak 2 zenbakiaz buruz biderkatzen.
Badaki zero bat edo gehiago dituzten zifra bateko bi zenbakiren (edo horietako bat bi zifrakoa)
biderkadura buruz kalkulatzen.

Edukiak
Kontzeptuak
Biderketa.
Zatiketa.
Eragiketa konbinatuak.
Barra bertikal eta horizontaleko grafikoak.

Prozedurak
Hiru biderkagaiko biderkadura kalkulatzea.
Kantitate baten eta zeroak dituen unitate baten arteko biderketa egitea.
Zatikizunean batetik laura eta zatitzailean zifra bat dituzten kantitateen arteko zatiketa egitea, lehenengo
zifra zatitzailea baino handiagoa edo txikiagoa dela eta zatidura zero dela.
Batuketa edo kenketa eta biderketako eragiketa konbinatuak ebaztea.
Datuak interpretatzea eta grafikoki irudikatzea grafiko bertikal eta horizontaletan.

Jarrerak
Biderketaren erabilgarritasunaren balioespena, eguneroko bizimoduko arazoak konpontzeko.
Zatiketaren erabilgarritasunaren balioespena, eguneroko bizimoduko arazoak konpontzeko.
Zehaztasuna eragiketen propietateen aplikazioan eta ordenan.
Gustua datuak grafikoetan ordenan eta txukun adierazteko.
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Balioak
Jakin-mina. Zenbakizko kalkuluaren bitxikeriekiko eta logikako jolasak ebazteko interesa erakustea.
Ordena. Zatiketak argitasunez, ordenaz eta txukun egitea.
Autoestimua. Gero eta zailtasun handiagoko zatiketak egiteko norberaren gaitasunean konfiantza
edukitzea.

Metodologia
Biderketa eta kantitate bera hainbat bider handitzea erlazionatuta daudela ikusi behar dute, zatiketaren
kasuan, aldiz, kantitate bat zati berdinetan banatzearekin.

Trukatze propietatea eta elkartze propietatea gogorarazi behar zaie eta aplikarazi, hiru biderkagaiko
biderketak egiteko.

Kantitateak zeroak dituen unitatearekin biderkatu behar dituzte, unitateak dituen beste zero kantitateari
batuta. Gero, kantitate baten biderketak egin, zero bat edo gehiago dituen digitu batekin.

Zatiketen zailtasuna mailakatu behar da, eta gero eta zailagoak diren zatiketak proposatu behar zaizkie,
ikasleak aurreko maila gainditzen duen heinean. Zatiketen emaitza egiaztatzeko, zatiketaren froga egin
behar dute.

Eragiketa konbinatuetan, hasteko, biderketetan parentesia ipiniko dugu, eragiketa horiek batuketak edo
kenketak egin aurretik ebatzi behar direla adierazteko.

Ikaslearen hurbileko datuak barra horizontal eta bertikaleko grafikoetan adieraziko ditugu. Grafikoak
interpretatzen laguntzeko, ahozko galderak egin behar zaizkie ikasleei.

Aniztasunari arreta egiteko jarduerak
Indartzeko jarduerak. Lan koadernoko 7. unitatea ebatzi. Gidan, 7. unitaterako prestatu diren indartzeko
jarduerak egin.
Sakontzeko jarduerak. 7. unitaterako prestatu diren sakontzeko jarduerak egin.
Ebaluazioa. 7. unitaterako prestatu diren ebaluazio-jarduerak egin.

Taldekatzea
Orrialde motibatzaile bikoitza denon artean landu eta, ondoren, jarduerak lauko taldetan egingo dituzte.
Unitate honetan, jarduerak eta grafikoen problemak lauko taldetan lantzea komeni da. Hiru biderkagaiko
biderketak, eragiketa konbinatuak eta buruzko kalkulukoak binaka egin daitezke; izan ere, ikasle batzuek
arazoak izan ditzakete kalkulua arinago egiteko estrategiak aplikatzean edo biderkagaiak multzokatzean.
Gainerako jarduerak banaka edo binaka egitekoak izango dira, ebaluazioko jarduerak izan ezik, horiek
banaka egitekoak dira.

Diziplinartekotasuna
Euskarari dagokionez, ahozko adierazpena indartuko da, eta ikasleen hiztegia aberastuko da.
Inguruaren Ezaguerari dagokionez, grafikoak erabiliko dituzte datuak irudikatzeko.
Plastikari dagokionez, adierazpen grafikoak egin beharko dituzte.
Eguneroko bizimoduko hainbat jardueratan agertzen dira grafikoak eta unitate honetako gainerako
edukiak.

Baliabideak
Barrako grafikoak dituzten egunkarietako orriak edo Interneteko web guneak, interpreta ditzaten.
Kalkulagailua, eragiketen emaitza egiaztatzeko.
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Oinarrizko gaitasunak
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 118. eta 119. or.
Matematikarako gaitasuna: 114.-127. or.
Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna: 126. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 115., 124. eta 125. or.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 116. eta 117. or.
Giza eta arte-kulturarako gaitasuna: 123. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 120., 121. eta 127. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 122. or.

Helburuak
Poligonoak identifikatzea eta haren osagaiak ezagutzea.
Triangeluak aldeen arabera sailkatzea.
Paralelogramoak eta haien motak identifikatzea.
Zirkunferentzia eta zirkulua bereiztea, eta haien elementuak zein diren jakitea.
Marrazki bat edo grafiko bat erabiliz problemak ebaztea.
Bi zenbakiaz zatitzeko, buruzko kalkuluko estrategiak aplikatzea.

Ebaluazio-irizpideak
Badaki poligono direnak eta ez direnak bereizten.
Badaki poligono baten aldeak, erpinak eta angeluak adierazten.
Badaki poligonoen perimetroak kalkulatzen.
Badaki poligonoak sailkatzen, aldeen kopurua kontuan hartuta, hexagonora bitarte.
Badaki poligono erregularrak zein diren.
Badaki triangeluak sailkatzen: aldekideak, isoszeleak eta eskalenoak diren kontuan hartuta.
Badaki paralelogramoak zein diren.
Badaki paralelogramo motak bereizten.
Badaki zirkunferentzia eta zirkulua bereizten.
Badaki zirkunferentzia baten eta zirkulu baten zentroa, erradioa eta diametroa adierazten.
Badaki zirkunferentziak marrazten.
Badaki problemak ebazteko krokis errazak egiten eta interpretatzen.
Badaki problemak ebazten, eragiketa batekin edo gehiagorekin.
Badaki hamarreko edo ehuneko zehatzak 2 zenbakiaz buruz zatitzen.
Badaki zifra pareekin osatutako zenbakiak 2 zenbakiaz buruz zatitzen.

Edukiak
Kontzeptuak
Poligonoak eta haien elementuak: aldeak, erpinak eta angeluak. Poligono erregularrak.
Triangeluak eta triangelu motak.
Paralelogramoak eta paralelogramo motak.
Zirkunferentzia eta zirkulua eta haien elementuak: zentroa, erradioa eta diametroa.

Prozedurak
Poligonoak eta haien elementuak identifikatzea.
Poligonoen perimetroa kalkulatzea.
Poligonoak sailkatzea.
Triangeluak alde kopuruaren arabera sailkatzea.
Paralelogramoak sailkatzea.
Zirkunferentzia marraztea konpasa erabiliz.

Jarrerak
Jakin-mina poligonoak inguruko objektuetan identifikatzeko.
Arreta formen deskribapenerako.
Interesa forma berriak ezagutzeko.
Zehaztasuna marrazketarako tresnen erabilpenean.
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Martxoa

Balioak
Jakin-mina. Makinen eta asmakizunen erabilgarritasuna eta funtzionamendua jakiteko interesa.
Estetikaren zentzua. Poligonoen eta krokisen marrazkiak kontuz, argitasunez eta txukun egitea.

Metodologia
Lerro poligonal ireki eta itxiak birpasatuko dituzte hasteko. Ez dituzte nahasi behar poligonoa eta lerro
poligonal itxia. Jakinarazi behar zaie poligonoa lerro poligonal horren barrualdea ere badela.

Poligonoak behatuko dituzte, eta alde, erpin eta angelu kopurua zenbatu beharko dute. Poligonoek alde,
erpin eta angelu kopuru bera dutela ondorioztatzen lagundu behar zaie. Egiaztatu beharko dute alde eta
angelu berdinak dituzten ala ez.
Poligono erregular baten perimetroa kalkulatzeko aldeetako baten luzera zein den jakin eta alde
kopuruarekin biderkatzea nahikoa dela deduzitzen lagundu behar zaie.
Poligonoen aldeen luzera neurtzeko erregela bat eta zirkunferentziak marrazteko, konpasa erabili beharko
dute.

Orri batean irudi simetriko bat marraztuko dute; moztu, eta orria simetria ardatzetik tolestean, bi aldeek
bat egiten dutela egiaztatu beharko dute. Horri esker simetria ardatzaren kontzeptua ulertu ahal izango
dute. Irudi batek simetria ardatz bat baino gehiago eduki ditzakeela aurkitzen lagundu behar zaie.

Aniztasunari arreta egiteko jarduerak
Indartzeko jarduerak. Lan koadernoko 8. unitatea ebatzi. Gidan, 8. unitaterako prestatu diren indartzeko
jarduerak egin.
Sakontzeko jarduerak. 8. unitaterako prestatu diren sakontzeko jarduerak egin.
Ebaluazioa. 8. unitaterako prestatu diren ebaluazio-jarduerak egin.

Taldekatzea
Komenigarria litzateke orrialde motibatzaile bikoitza lauko taldetan lantzea. Irudi simetrikoei buruzko
jarduerak eta problemak ebazteko estrategiak erabiltzekoak, berriz,binaka egin daitezke. Gainerako
jarduerak banaka edo binaka egitekoak izango dira. Ebaluazio-jarduerak, berriz, banaka egingo dira.

Diziplinartekotasuna
Euskarari dagokionez, ahozko adierazpena indartuko da elkarrizketari eta prozesuak ahoz adierazteari
esker, eta objektuen forma deskribatzen laguntzen duten hitzekin, hiztegia aberasten da.
Inguruaren Ezaguerari dagokionez, arloa indartu egiten da, trafiko seinaleetan eta inguruko beste objektu
batzuetan forma poligonalak erabiliz.
Plastikari dagokionez, simetria erabiliko dute sortze lan artistikoetan, eta eraikuntzetan eta marrazkietan
irudi lauak identifikatu eta erabiliko dituzte.

Baliabideak
Hiztegia, hitzen esanahia aurkitzeko.
Kartoi mehea, poligonoak eraikitzeko.
Erregela, poligonoak marrazteko eta aldeak neurtzeko.
Txanponak eta konpasa, zirkunferentziak eta zirkuluak marrazteko.
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Oinarrizko gaitasunak
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 138., 139., 142. eta 143. or.
Matematikarako gaitasuna: 132.-145. or.
Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna: 145. or.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 132. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 140. eta 144. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 134., 137. eta 141. or.

Helburuak
Metroa luzera neurtzeko unitate nagusia dela eta zentimetroa, dezimetroa eta kilometroa beste luzera
unitate batzuk direla identifikatzea, eta haien ikurrak zein diren jakitea.
Luzera unitateen arteko baliokidetasunak zein diren jakitea.
Luzera kantitateen arteko batuketak eta kenketak egitea.
Testu batetik datuak lortuz problemak ebaztea.
Buruzko kalkulurako estrategiak aplikatzea eta lantzea, luzera neurtzeko unitate bakarrean emandako
kantitate bat beste bi unitatetan adierazteko.

Ebaluazio-irizpideak
Badaki gertuko objektuen luzera neurtzen, neurtzeko unitatetzat zentimetroa erabiliz.
Badaki objektuak edo distantziak neurtzeko luzera unitate egokiena hautatzen.
Badaki luzera unitateen artean baliokidetzak ezartzen.
Badaki luzera baten neurria hainbat unitatetan adierazten.
Badaki bi unitatetan adierazita dauden neurriak unitate bakarrean idazten.
Badaki bi unitatetan adierazita dauden luzera neurrien arteko batuketak eta kenketak kalkulatzen
bururakorik gabe.
Badaki testu batetik datuak ondorioztatzen, problemak ebazteko.
Badaki luzera neurriak dituzten problemak ebazten.
Badaki zentimetrotan adierazita dauden neurriak metrotan eta zentimetrotan idazten.
Badaki metrotan adierazita dauden neurriak kilometrotan eta metrotan idazten.
Badaki dezimetrotan adierazita dauden neurriak metrotan eta dezimetrotan idazten.

Edukiak
Kontzeptuak
Luzera unitateak: zentimetroa, dezimetroa, metroa eta kilometroa.
Luzera kantitateen batuketak eta kenketak.

Prozedurak
Neurketak egiteko neurri unitate egokia hautatzea.
Luzeak neurtzea.
Neurriak hainbat unitatetan adieraztea.
Luzera neurrien arteko batuketak eta kenketak kalkulatzea, bururakorik gabe.

Jarrerak
Luzera neurrien erabilgarritasunaz eta unitate egokia erabiltzeko garrantziaz jabetzea.
Zehaztasuna, luzeren neurketan.
Arazoak ebazteko unitate berdinetan adierazitako datuak erabili beharraren balioespena.
Gustua luzera neurrien arteko batuketak eta kenketak egoki egiteko.



MATEMATIKA LMH 3 – PROIEKTUA 27
IBAIZABAL

Denbora tartea
Apirila

Balioak
Tolerantzia. Objektu bat edo distantzia bat neurtzean ikaskideek lortu dituzten emaitzak errespetatzea,
norberak lortutakoen desberdinak izanda ere.
Konstantzia. Logikako problemei konponbidea bilatzen tinkoa eta saiatua izatea.
Konfiantza. Emandako problemak ebazteko norberaren gaitasunetan segurtasuna edukitzea.

Metodologia
Hasteko, luzera unitate naturalak eta ez-konbentzionalak erabiliko dituzte.
Neurtzea zer den gogorarazi behar zaie: hau da, neurri unitate ezagun bat neurri unitate ezezagun batekin
konparatzea.
Metrotik dezimetrotarako aldaketa eta 10 zenbakiaz biderkatzea erlazionatu behar dute; metrotik
zentimetrotarako aldaketa 100 zenbakiaz biderkatzearekin, eta kilometrotatik metrotarako aldaketa 1.000
zenbakiaz biderkatzearekin.
Hasteko, goragoko mailako unitateetarako aldaketarik gabeko luzera kantitateekin egingo dituzte
batuketak eta kenketak. Geroago, aurreko zailtasuna gainditu duten ikasleei goragoko mailako
unitateetarako bururakoak dituzten batuketak egitea proposa diezaiekegu.

Aniztasunari arreta egiteko jarduerak
Indartzeko jarduerak. Lan koadernoko 9. unitatea ebatzi. Gidan, 9. unitaterako prestatu diren indartzeko
jarduerak egin.
Sakontzeko jarduerak. 9. unitaterako prestatu diren sakontzeko jarduerak egin.
Ebaluazioa. 9. unitaterako prestatu diren ebaluazio-jarduerak egin.

Taldekatzea
Komenigarria litzateke orrialde motibatzailea lehenengo denon artean, eta ondoren lauko taldetan lantzea.
135. orrialdeko 3 eta 4. jarduerak binaka egin daitezke, datuak luzera unitate desberdinetan adierazita
daudenez, ikasle batzuek arazoak izan ditzakete eta. Logikari buruzko orrialdeko jarduerak ere binaka
egitekoak dira. Gainerako jarduerak banaka edo binaka egitekoak izango dira. Ebaluazio-jarduerak berriz,
banaka egingo dira.

Diziplinartekotasuna
Euskarari dagokionez, ahozko adierazpena indartuko da, gelan gauzen luzerari buruz hitz egitean eta bi
luzera neurriren arteko batuketak eta kenketak kalkulatzeko prozesua ahoz azaltzean. Unitateko
hiztegiarekin, ikasleen hiztegia aberastu egingo da. Problemen enuntziatua irakurri behar dituztenez,
irakurketaren ulermena ere hobetu egingo da, beharrezko datuak eta garrantzirik gabekoak bereizi behar
baitituzte.
Inguruaren Ezaguerari dagokionez, arloa sendotu egingo da neurtzeko unitate naturalekin eta ohiko
neurketa unitateekin.
Plastikari dagokionez, sortze lanetan neurketak egin beharko dituzte.

Baliabideak
Erregela, objektuak neurtzeko.
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Oinarrizko gaitasunak
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 148., 149., 150., 151., 156. eta 157. or.
Matematikarako gaitasuna: 146.-159. or.
Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna: 147., 152. eta 153. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 155. or.
Giza eta arte-kulturarako gaitasuna: 154. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 159. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 158. or.

Helburuak
Litroa edukierako unitate nagusia dela eta zentilitroa beste edukiera unitate bat dela identifikatzea; haien
ikurrak eta litroaren eta zentilitroaren arteko baliokidetasunak zein diren jakitea.
Litro erdia eta litro laurdena litroaren atal direla konturatzea.
Kilogramoa masa unitate nagusia dela eta gramoa beste masa unitate bat dela identifikatzea, haien ikurrak
eta kiloaren eta gramoaren arteko baliokidetasunak zein diren jakitea.
Kilo erdia eta kilo laurdena kiloaren atal direla konturatzea.
Masa eta edukiera kantitateen arteko batuketak eta kenketak egitea.
Litezkeen galderak identifikatuz problemak ebaztea.
Buruzko kalkulurako estrategiak aplikatzea eta lantzea, edukiera neurtzeko unitate bakar batean edo masa
neurtzeko bi unitatetan emandako kantitate bat adierazteko.

Ebaluazio-irizpideak
Badaki edukiera unitateen artean baliokidetasunak ezartzen.
Badaki edukiera unitateak unitate desberdinetan adierazten.
Badaki litrotan eta zentilitrotan adierazita dauden neurriak zentilitrotan idazten.
Badaki edukiera unitateak konparatzen.
Badaki masa unitateen artean baliokidetasunak ezartzen.
Badaki masa unitateak unitate desberdinetan adierazten.
Badaki kilotan eta gramotan adierazita dauden neurriak gramotan idazten.
Badaki masa unitateak konparatzen.
Badaki bi unitatetan adierazita dauden masa edo edukiera neurrien arteko batuketak eta kenketak
kalkulatzen, bururakorik gabe.
Badaki masa eta edukierari buruzko problemak ebazten, litezkeen galderak identifikatuta eta ebatzita.
Badaki buruzko kalkulurako estrategiak aplikatzen, zentilitrotan adierazita dauden neurriak litrotan eta
zentilitrotan idazteko.
Badaki buruzko kalkulurako estrategiak aplikatzen, gramotan adierazita dauden neurriak kilogramotan eta
gramotan idazteko.

Edukiak
Kontzeptuak
Edukiera unitateak: litroa eta zentilitroa. Litro erdia eta litro laurdena.
Masa unitateak: kilogramoa eta gramoa. Kilo erdia eta kilo laurdena.
Masa eta edukierako kantitateen arteko batuketak eta kenketak.

Prozedurak
Litroaren eta zentilitroaren arteko baliokidetasunak ezartzea.
Edukiera unitateak hainbat unitatetan adieraztea.
Edukiera neurriak konparatzea.
Kilogramoaren eta gramoaren arteko baliokidetasunak ezartzea.
Masa unitateak hainbat unitatetan adieraztea.
Masa unitateak konparatzea.
Masa eta edukierako neurrien arteko batuketak eta kenketak kalkulatzea, bururakorik gabe.

Jarrerak
Kasuan kasu neurtzeko unitate egokia erabiltzeak duen garrantziaren balioespena.
Problemak ebazteko unitate berdinean adierazitako datuekin jardun beharrak duen garrantziaren
balioespena.
Gustua masa eta edukierako neurrien arteko batuketak eta kenketak egoki egiteko.
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Denbora tartea
Apirila

Balioak
Justizia. Balantza baliatzea, justiziaren eta zuzenbidearen ikurra denez, berdintasunari, lankidetzari eta
elkartasunari buruz hitz egiteko eta injustiziaren, bekaizkeriaren eta norberekeriaren aurkako jarrera
sustatzeko.
Tolerantzia. Hainbat herrialdetako balio kulturalak zein diren jakitea eta errespetatzea. Gure herrialdean
hainbat kulturatako pertsonak bizi direnez, haienganako tolerantzia eta errespetuzko jarrera erakustea.

Metodologia
Hasteko, neurketak egingo dituzte hainbat edukierako ontziak erabiliz neurri unitate gisa, ikasleek uler
dezaten edukiera neurtzea ontzi batek beste ontzi bat zenbat aldiz hartzen duen konparatzea dela.

Eguneroko objektuak erabiliz masa zenbatespenak egingo dituzte, eta ondoren balantza erabiliko dute
egindako zenbatespena egiaztatzeko.

Kilo bateko pisua duten hainbat elikagai pakete konparatuko dituzte; horrela, ez dutela leku bera hartzen
egiaztatu ahal izango dute, eta, hartara, ez dute masa bolumenarekin lotuko.

Aniztasunari arreta egiteko jarduerak
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
Komenigarria litzateke orrialde motibatzaile bikoitza lauko taldetan lantzea. Kulturekiko errespetuari
buruz –154. orrialdean lantzen dena– ere taldeka hitz egingo dute. Logikari buruzko jarduerak binaka
egin ahal izango dituzte. Gainerako jarduerak banaka edo binaka egitekoak izango dira, ebaluazioa izan
ezik, hori banaka egitekoa baita.

Diziplinartekotasuna
Euskarari dagokionez, ahozko adierazpena indartuko da, objektuen edukierari eta masari buruzko
elkarrizketari eta edukiera edo masako bi neurriren arteko batuketa edo kenketa kalkulatzeko prozesuak
ahoz esateari esker. Eta unitateko hiztegiarekin, ikasleena aberasten da. Problemen enuntziatua irakurri
eta litezkeen galderak identifikatu behar dituztenez, irakurketaren ulermena ere hobetu egingo da.
Inguruaren Ezaguerari dagokionez, arloa sendotu egingo da ura biltegiratzeko eta zentzuzko kontsumoari
buruzko edukiekin. Magnitudeen neurketa ere arloko hainbat edukietan agertzen da.

Baliabideak
Hainbat objektu, trukea egiteko.
Ontzi graduatuak, neurketak egiteko.
Hainbat edukieratako ontziak.
Balantza eta pisuak, neurketak egiteko.
Hainbat elikagai pakete, pisatzeko eta konparatzeko.
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11. UNITATEA

Oinarrizko gaitasunak
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 166., 167., 170. eta 171. or.
Matematikarako gaitasuna: 160.-173. or.
Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna: 164. eta 165. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 162., 168. eta 169. or.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 161. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 172. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 173. or.

Helburuak
Egutegia denbora neurtzeko unitateak irudikatzeko modua dela identifikatzea.
Denbora neurtzeko unitateak eta haien arteko baliokidetasunak zein diren jakitea.
Erloju analogikoak eta digitalak bereiztea eta erabiltzea.
Euroa identifikatzea, haren ikurra eta euroko txanponak eta billeteak zein diren jakitea.
Euroaren eta euroko zentimoaren arteko baliokidetasuna zein den jakitea.
Euroen eta euroko zentimoen arteko batuketak eta kenketak egitea.
Piktogramak interpretatzea eta egitea.
Denborari eta diruari buruzko problemak ebaztea, eman diren datuekin galdera idatziz.
Buruzko kalkulurako estrategiak aplikatzea eta lantzea, orduak minutu bihurtzeko eta orduak eta
minutuak minututan adierazteko.
Buruzko kalkulurako estrategiak aplikatzea eta lantzea, euro eta zentimotako kantitateak zentimotan adierazteko.

Ebaluazio-irizpideak
Badaki egutegia erabiltzen eta interpretatzen.
Badaki denbora neurtzeko unitateen artean baliokidetasunak ezartzen.
Badaki erloju analogiko eta digitaletan ordua irakurtzen eta adierazten.
Badaki euroko txanpon eta billeteekin kantitateak kalkulatzen.
Badaki kantitateak eurotan eta euroko zentimotan adierazten.
Badaki zentimo kantitateak eurotan eta zentimotan idazten.
Badaki euro eta zentimoekin batuketak eta kenketak kalkulatzen, bururakorik gabe.
Badaki datuak piktograma batean interpretatzen eta adierazten.
Badaki eman diren datuetatik galdera bat idazten, denborari eta diruari buruzko problemak ebazteko.
Badaki ordu zehatzen kopuru bat minutu bihurtzen, ordu eta minutu kopuru bat minutu bihurtzen, eta euro
eta zentimo kantitateak euro bihurtzen.

Edukiak
Kontzeptuak
Egutegia. Egunak, asteak, hilabeteak eta urteak.
Erloju digitala eta analogikoa. Orduak eta minutuak.
Euroko eta euroko zentimoko txanponak, eta 50 eurora bitarteko billeteak.
Eragiketak euroekin eta zentimoekin.
Piktograma.

Prozedurak
Egutegia behatzea, interpretatzea eta erabiltzea.
Denbora neurtzeko unitateen arteko baliokidetasuna ezartzea.
Orduak irakurtzea eta idaztea, erloju digitaletan eta analogikoetan.
Txanponen eta 50 eurora bitarteko billeteen kantitateak kalkulatzea.
Euro eta zentimoen kantitateak zentimo bihurtzea, eta alderantziz.
Euro kantitateen arteko batuketak eta kenketak kalkulatzea, modu konplexuan.
Piktogramak interpretatzea eta eraikitzea.

Jarrerak
Egutegiaren erabilgarritasunaren balioespena.
Denbora neurtzeko interesa.
Eguneroko bizimoduan dirua erabili beharraren balioespena.
Zehaztasuna, diruz egindako eragiketen kalkuluan.
Gustua grafikoak ordenan eta txukun adierazteko.
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Denbora tartea
Maiatza

Balioak
Jakin-mina. Antzina komunikatzeko eta denbora neurtzeko erabiltzen ziren moduak zein ziren jakiteko
gogoa piztea.
Konpromisoa. Antolatzeko eta eskolako nahiz etxeko konpromisoak gogoratzeko, agendaren erabilera
sustatzea.
Heziketa. Eguneroko zereginetan ordutegiari jarraitzea eta puntualak izatea.
Zintzotasuna. Dirua erabiltzen zuzen eta zintzo jardutea.

Metodologia
Egutegi batean hilabeteak, asteko egunak eta hilabete bakoitzeko egunak behatuko dituzte. Bereziki
erreparatu behar diote otsailari. Bisurtea zer den eta zergatik den azalduko dute. Egutegian data
nabarmengarriak bilatuko dituzte.
Erloju analogiko bat egingo dute, bertan orduak adierazteko. Ordu horiek berak erloju digitaletan
adieraziko dituzte gero.
Euroko txanponak eta billeteak erabiliko dituzte kantitateak adierazteko, erosketak egiteko, etab.
Marrazten errazak diren objektuekin piktogramak egitea proposatuko zaie, eta piktogramak txukun eta
zuzen aurkeztu behar direla azpimarratu behar zaie.

Aniztasunari arreta egiteko jarduerak
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
Komenigarria litzateke orrialde motibatzaile bikoitza taldetan lantzea. Erlojuekin eta euroekin egin
beharreko jarduerak bi eta lau ikasle bitarteko taldetan egitea komeni da. Piktogramak binaka egin
ditzakete. Unitate honetan, 170 eta 171. orrialdeetako problemaren bat taldeka egitea komeni da. 163.
orrialdeko 2 eta 3. jarduerak eta buruzko kalkulukoak binaka egin daitezke, ikasle batzuek zailtasunak
eduki ditzakete eta. Gainerako jarduerak banaka egitekoak izango dira.

Diziplinartekotasuna
Euskarari dagokionez, ahozko adierazpena indartuko da, eta ikasleen hiztegia aberastuko da.
Inguruaren Ezaguerari dagokionez, antzina erabiltzen zituzten komunikabideen berri jasoko dute.
Denboraren neurketa ere arlo horri dagokio.
Plastikari dagokionez, piktogramen bidezko adierazpen grafikoak egin beharko dituzte eta erlojuak egin
beharko dituzte.
Heziketa Fisikoari dagokionez, orduak erabiliko dituzte kirol jardueren iraupena neurtzeko, lasterketak
kronometratzeko, etab.

Baliabideak
Egutegia, hilabete bakoitzeko egunak zenbatzeko eta egun nabarmengarriak bilatzeko.
Erloju analogikoa eta digitala, orduak irakurtzeko.
Kartoi mehea eta koadernagailuak, erloju analogikoa egiteko.
Euroko txanponak eta billeteak, diru eragiketen simulazioa egiteko.
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12. UNITATEA

Oinarrizko gaitasunak
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: 174., 175., 180., 181., 184. eta 185. or.
Matematikarako gaitasuna: 174.-187. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 183. or.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 182. or.
Giza eta arte-kulturarako gaitasuna: 176. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 178., 179. eta 187. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 186. or.

Helburuak
Prismak identifikatzea, haien elementuak zein diren jakitea eta sailkatzea.
Piramideak identifikatzea, haien elementuak zein diren jakitea eta sailkatzea.
Zilindroa, konoa eta esfera identifikatzea.
Datu batzuetatik eta galdera batetik abiatuta enuntziatua asmatuz problemak ebaztea.
Buruzko kalkulurako estrategiak aplikatzea, hiru batugaiko batuketak eta hiru biderkagaiko biderkadurak
kalkulatzeko.

Ebaluazio-irizpideak
Badaki prismak identifikatzen.
Badaki prismaren elementuak adierazten eta zenbatzen.
Badaki prismak sailkatzen, oineko poligonoaren arabera.
Badaki piramideak identifikatzen.
Badaki piramidearen elementuak adierazten eta zenbatzen.
Badaki piramideak sailkatzen, oineko poligonoaren arabera.
Badaki zilindroak, konoak eta esferak identifikatzen.
Badaki konoaren eta zilindroaren garapen planoak eta dagokien irudi geometrikoa lotzen.
Badaki grafiko bateko datuak interpretatzen eta hautatzen.
Badaki ematen zaizkion galdera eta datuetatik abiatuta problemak asmatzen.
Badaki hiru batugairen batura eta hiru biderkagairen biderkadura buruz kalkulatzen.

Edukiak
Kontzeptuak
Prismak. Prisma motak.
Piramideak. Piramide motak.
Zilindroa, konoa eta esfera.

Prozedurak
Inguruko objektuen forma geometrikoa deskribatzea.
Prismak eta haien elementuak identifikatzea.
Prismak sailkatzea.
Piramideak eta haien elementuak identifikatzea.
Piramideak sailkatzea.
Gorputz biribilak identifikatzea eta deskribatzea.
Gorputz geometrikoak konparatzea.
Zilindroak eta konoak eta haien garapen planoak erlazionatzea.

Jarrerak
Jakin-mina inguruko objektuetan forma geometrikoak aurkitzeko.
Zehaztasuna forma geometrikoen deskribapenean.
Gustua gorputz geometrikoak eraikitzeko.



MATEMATIKA LMH 3 – PROIEKTUA 33
IBAIZABAL

Denbora tartea
Maiatza-ekaina

Balioak
Neurritasuna. Dauzkaten gauzak baloratzea, premiak sortu gabe eta gauzaren bat bazter utzita, bizi
izateko oinarrizko gauzen falta dutenei laguntzeko.

Metodologia
Gorputz geometrikoak erabiliko ditugu, ikasleek behatu eta erabili ahal izateko, eta aurkikuntzaren
bidezko ikaskuntza lortzeko. Gorputz geometrikoak eta inguruko objektuen formak erlazionatuko ditugu.
Plastilina eta zotzak erabiliz, prismak eta piramideak eraikiko ditugu, ikasleek bolumenaren ideia barnera
dezaten. Prismak eta piramideak, eta zilindroak eta konokoak bakoitzari dagokion garapen planoarekin
erlazionatuko ditugu.

Aniztasunari arreta egiteko jarduerak
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
Komenigarria da lehenengo orrialde motibatzaileko jarduerak lauko taldetan, eta bigarrenekoak, taldeka
lantzea. Gorputz geometrikoekin egin beharreko manipulazio jarduerak bi eta lau ikasle bitarteko taldetan
egitea komeni da. Logikako jarduerak, problemak asmatzekoak eta buruzko kalkuluko jarduerak binaka
egin daitezke. Ebaluazioko jarduerak banaka egitekoak dira.

Diziplinartekotasuna
Euskarari dagokionez, ahozko adierazpena indartuko da, elkarrizketen, prozesuen ahozko azalpenaren eta
prismen, piramideen eta gorputz biribilen ezaugarrien deskribapenaren bidez. Ikasleek inguruko
objektuen formak deskribatzen lagunduko dieten hitzekin aberastuko dute hiztegia.
Inguruaren Ezaguerari dagokionez, gorputz geometrikoei buruzko ezagupenak erabiliko dituzte
eraikinetan, etxebizitzetan, antzinako eraikuntzetan eta inguruko beste hainbat elementutan formak
identifikatzeko.
Plastikari dagokionez, gorputz geometrikoak eraiki beharko dituzte eta plastikako sortze lanak egin
beharko dituzte.

Baliabideak
Freskagarrietako lastotxoak, ezinezko irudiak eraikitzen ahalegintzeko.
Plastilina eta zotzak, prismak eta piramideak eraikitzeko.
Zilindroa, konoa eta esfera eta forma zilindrikoa, konikoa eta esferikoa duten objektuak, behatzeko eta
manipulatzeko.
Kartoi meheak, zilindroak eta konoak egiteko, haien garapen planoetatik abiatuta.




