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Argitaratzailearen gutuna

Lehen Hezkuntzako aldiaren amaieran, Pixepolis proiektuaren hirugarren zikloa atsegin
handiz aurkeztu dugu, berori egiteko kolaboratzaileen talde paregabea izan dugulako. Haiei
esker, proiektuari ekin genionean proposatutako helburuak hainbat modutan gauzatu
ditugu, ikasleen heldutasuna eta berariazko beharrak aintzat hartuta.
Lehenik eta behin, eta gure egitasmoaren funtsezko atal gisa, materialek ikasteko gogoa,
gauza berriak ezagutzeko grina eta poztasuna sustatzea nahi genuen; hau da, ikasleak
beren ikaskuntzan motibatzea nahi genuen, ikasten jarraitzera animatzea; liburuak gogoz
irekitzea eta irakurtzea.
Hartara, ikasten ari den norbanakoaren laguntzarik gabe ikaskuntzarik ez denez, haien
interesetatik abiatu gara, eta haien ezagutzek zer abiapuntu duten eta zer jomuga izan
behar duten hartu dugu kontuan.
Bestalde, beharrezkoa zen ikasleen oinarriak errotzea nork bere nortasuna eratzeko, eta
horregatik, arrazoitzea eragingo dieten materialak prestatu ditugu, adimenaren eta
gaitasun kognitiboen garapena bultzatu ez ezik, irudimena, sormena, ekimena eta
autonomia ere sustatuko dutenak.
Era berean, gure ikasle guztiek ez dute modu berean ikasten, eta
guztiek ez dituzte askotariko adimenak garatuta; hortaz,
hirugarren ziklo honetan, alderdi hori hartu dugu
kontuan, eta gure ikasleen gaitasunen araberako
ikasteko modu desberdinak proposatu ditugu.

Baldintza horiek guztiak nahitaezkoak dira haurrek norberaren hegoak zabaldu, eta
etorkizunean, herritar kritiko eta arduratsuak izan daitezen.
Hori lortzeko, hain zuzen, behar-beharrezkoa da mundurako leihoak irekitzea, hots,
xede duten errealitate soziala kontuan hartuko duten liburuak egitea batetik, eta hainbat
kultura eta tokitan bizitzeko, pentsatzeko eta jarduteko dituzten moduak erakustea bestetik.
Ildo horri jarraiki, jakina, ez dugu ahaztu baloreak sustatzeak guretzat betidanik izan
duen garrantzia. Izan ere, elkarrekin bizitzen ikasteko berebizikoak dira enpatia sustatzea,
sortu daitezkeen arazoak konpontzeko lankidetza proiektuak egitea, pluralismoa eta
elkar ulertzea errespetatzea, bai eta norberaren izaeraren eta banako erantzukizunaren alde
jardutea ere.
Horrek guztiak gaitasunetan oinarritutako ikaskuntzaren aldeko apustu irmoa egitera
bultzatu gaitu; alegia, ikasleek ikasi dutena erakusteko gaitasuna gara dezaten, eta haien
ezagutzak egoera berrietara egoki ditzaten.
Orain, gure egitasmoa eskuetan duzuela, gure helburuak lortu izana espero dugu, eta zuen
ikasleekin gozatuko duzuelakoan gaude, esku artean izan dugun bitartean guk gozatu
dugun bezalaxe.
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Hamar eta hamabi
urte bitarteko haurrak
Hamar eta hamabi urte artean, haurrek oso aldaketa fisiko nabarmenak biziko
dituzte, eta horrek gainerakoekin erlazionatzeko moduan eragingo die; izan ere,
aldi honetan, guztiz izaki sozial bihurtuko dira.

Garapen psikomotorea

Garapen afektiboa eta soziala

1. Muskuluen koordinazioa eta kontrola handituko ditu, eta,
aldi berean, trebetasun motor finak hobetzen joango da.

1. Bere burua berresteko eta nortasuna eratzeko prozesuan
sartu da; beraz, ohikoa izango da gorabeherak edukitzea, batzuetan meneko agertuko da, eta besteetan
menderakaitz.

2. Oso aktiboa da, eta jarduera fisikoa egin beharra dauka,
nekatu arte; beraz, ondo jan behar du, batez ere karbohidrato konplexuak, adin honetako jolasek energia
asko kenduko diote eta.
3. Portaera ausartak eta abenturazaleak ditu, lagunen
onespena behar duelako.
4. Gorputzean aldaketa nabarmenak gertatuko zaizkio:
izerdi eta sebo guruinak askoz aktiboagoak dira, eta gorputza nerabezaroan bizkor gertatuko diren aldaketetarako prestatuko duten hormonak isurtzen dituzte.

2. Mugak eta arauak behar ditu, segurtasunez jarduteko
eta bere buruarengan konfiantza lortzeko.
3. Independentzia handiagoarekin garatzen ditu gizarte
trebetasunak, nahiz eta oraindik gurasoen eta irakasleen
oso mendeko den ohiko alderdi batzuetan.
4. Beraren garapenerako oso garrantzitsuak izango diren
talde heterogeneotako kide izan daiteke; erritualak egiten dituztelako, arauak betetzen direlako eta nonbaiteko
izatearen zentzua barneratzen dutelako.
5. Gainerakoekin elkarlanean jarduten du, eta beste batzuei gertatzen zaizkien gauzak eta haien ikuspuntua
uler ditzake.
Hizkuntzaren garapena
1. Fonema guztiak ezagutzen ditu.
2. Idazketak heldutasun eta oreka lortu du, eta horri esker,
fase poskaligrafikoan sartuko da, hau da, adierazpen idatziari abiadura emango dio.
3. Sintaxia eta ahoskera sendotu egiten dira, eta esaldi konplexuagoak erabiliko ditu gero eta maizago.
4. Bost agindu jarraitu ere bete ditzake, eta irakurtzen duena ondo ulertzen du.
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Garapen kognitiboa
1. Etapa operazional zehatzeko azken aldian dago; beraz,
sistema matematiko xumeak, seriatzeko eskema logikoak
eta multzoen buruzko antolamendua garatzeko gai da.
2. Ezagupenak antola ditzake partekotasun, elkarrekikotasun eta itzulgarritasun erlazio logikoei jarraituz.
3. Gai da egiten dituen adierazpenak behatu ezin diren
datuetan edo beraren esperientziatik urrun dauden
datuetan oinarritzeko.
4. Irudimen bizia eta oso azkar garatzen den memoria ditu,
eta horri esker, datu kantitate handia ikasi eta gorde
ditzake.
5. Interes handia erakusten du pertsonaia ospetsuen bizitzagatik, gauzen jatorriagatik, biografia eta legendengatik imitatzeko duen grinaren ondorioz; beraz, gertaera
historiko biografikoaren ezagupenak eskainiko zaizkio
espazioa azpimarratuz, baina ez horrenbeste denbora;
izan ere, iraganeko gertakariak bereizteko gai izango da,
baina ezin izango ditu sekuentziatu edo kronologikoki
kokatu.
6. Lokalizazio prozesua eta behaketa objektiboagorako
gaitasuna garatuko ditu, tokiko ingurunea ezagutzera
bideratua, eta horrek errealitate globala izateari utziko
dio, eta azterketa xede bihurtuko da. Azterketa horri
esker, fenomeno naturalak eta gizakion bizimoduari
buruzkoak ulertzeko metodoa barneratuko du.
7. Inguruarekiko erlazioa finkatuko du, eta bere burua
entitate bereiz gisa ulertzeko heldutasuna lortuko du;
hau da, besteen aldean izaki aktibo eta pentsatzailea
dela konturatuko da.

Garapen morala
1. Juizio moralaren garapen handia lortuko du deszentrazioan egindako aurrerapenari esker, beste ikuspuntu batzuk hartzeko gaitasunari esker eta gizarteak ezartzen
dituen arauen ulermen egokiagoari esker.
2. Bere ustez pertsona helduek dituzten irizpideen mendeko izateari utziko dio, aginte printzipioa ezartzen diotelako, eta elkarrekiko errespetutik eta berdintasun printzipiotik eratorritako moral autonomoa barneratuko du.
3. Absolutismoa murriztuko du, eta berehalako justizian sinesten du, horren arabera, arauak apurtzeak zigorra baitakar, eta ezarritako gizarte ordena onartzeak dakarren
maila konbentzionalera iritsiko da.
4. Bere buruaren kontzeptu akademikoak garrantzia hartuko du, bai eta itxura fisikoak ere, gure gizartearen baloreetan lehentasuna duelako.
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km 3

1.000.000.000 m3
mm 3
: 1.000

0,000000001 m3

apotema
A = perimetroa × apotema

Ikaslearentzako beste material batzuk
5. mailarako 3 lan koaderno
6. mailarako 3 lan koaderno
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5. eta 6. mailetako
gelarako materiala

3. Irudi lauak
GRUPO EDE
LVIVES

Angelu motak
Ondoz ondoko

angeluak

Angelu auzokideak

Erpinez aurkako

LVIVES
GRUPO EDE

angeluak

Angelu osagarriak
Angelu betegarriak

2. Neurriak

+ = 180º
= eta =
+ = 90º

Triangelu motak

Horma irudiak
1. Zenbakiak
2. Neurriak

Masa

Luzera

Isoszelea
Eskalenoa

4. Irudi lauen azalera

PARALELOGRAMO
AK

Karratua

km

hm

dam

m

1.000 m

100 m

10 m

1

dm

cm

mm

0,1 m

0,01 m

0,001 m

Azalera
km

2

1.000.000 m

2

10.000 m

2

100 m

0,001 g

10 g

0,01 g

100 g

0,1 g

1.000 g

1

Hiru aldeak berdinak

Angeluzuzena

ditu.

Bi alde soilik ditu

1

dm2
2
0,01 m

1

0,1 L

0,001 L

10 L

0,01 L

100 L

Laukizuzena

Erronboa

Erronboidea

Angeluzorrotza

Matematika
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ko 3. zikloa

2

3
L
1.000 cm = 1

3
1 dm = 1 L

0,001 m

1

1.000 m

1.000.000 m

Angelukamutsa

berdinak eta paraleloak

ditu.

Angelu kamuts bat

du.

dituzte.

EZ-PARALELOGRAM
OAK

Bi alde soilik ditu

paraleloak.

Alde bat ere ez da

beste baten paraleloa.
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dm3

m3

dam

hm3

km3

1.000.000.000 m

Aurkako aldeak

Trapezoidea

mm

0,000001 m

2

ditu.

Bolumena

2

cm2

Hiru aldeak desberdinak

Trapezioa

L

mL

daL

cL

hL

dL

kL

1.000 L

0,0001 m

berdinak.

ANGELUEN ARABERA

Hiru angelu zorrotz
m2

dam2

hm2

2

dag

cg

hg

dg

kg

g

mg

3
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Ikaslearentzako
materiala I

Ikaslearen liburua
Matematika egunero erabiltzen duzu informazioa ulertzeko eta maneiatzeko.
Liburu honi esker, gainera, egoera guztietan behar bezala erabiltzen ikasiko duzu.

Unitate didaktikoaren egitura
Matematikaren
munduan
murgiltzeko
kontakizuna.

(Txundituta). Zu bai zu, irakasle!

Aldez aurreko edukiak
errepasatzeko atala.

Testuari buruzko galderak:
irakurritakoaren ulermenari,
testuko datuak dituen ariketa
matematikoari eta
balioei buruzkoak.

Edukiak modu grafikoan
eskaintzen dira, adibide
errazekin, eta ariketetan
eta problemetan jartzen
dira praktikan.

Metroa baino handiagoak eta txikiagoak diren
neurri unitateak
3

Luzera neurtzeko oinarrizko unitatea metroa da.
Metroa baino handiagoak diren unitateak:
kilometroa, hektometroa eta dekametroa.

• 20 mm = ..... m
4

Metroa baino txikiagoak

hm

dam

m

dm

cm

mm

1.000 m

100 m

10 m

1m

0,1 m

0,01 m

0,001 m

Kopiatu zure koadernoan, eta osatu.
• 500 cm = ..... m

Metroa baino txikiagoak diren unitateak:
dezimetroa, zentimetroa eta milimetroa.

Metroa baino handiagoak
km

kilometrotan

300 km

5

• 6,75 dm = ..... m
• 13,9 cm = ..... m

Adierazi honako luzera hauek kasu bakoitzean eskatzen den unitatean.
zentimetrotan

dekametrotan

• 4.890 m

• 51 m

• 3 km

• 700 dam

• 6,3 dm

• 2,5 hm

• 960 hm

• 12,45 hm

• 41,8 m

• 43,5 m

• 5,60 km

• 600 dm

3

miligramoa.

4

× 10

km

hm

0,695

Behatu, eta zuzendu zure koadernoan oker
dauden berdintzak.
• 8 hg = 800 g

Adierazi honako luzera hauek metrotan, eta ordenatu txikienetik handienera.

Kontura zaitez neurri unitate bakoitza ondoko txikiagoa baino 10 aldiz
handiagoa dela, eta ondoko handiagoa baino 10 aldiz txikiagoa.

7

• 3 dag = 300 kg

• 57 kg = 570 g

• 9,1 hg = 0,91 kg

• 0,309 dag = 309 g

• 7.500 dg = 0,75 kg

• 6,4 mg = 0,064 g

• 28,02 g = 2.802 kg

Adierazi gramotan honako mineral hauen masak,
eta ordenatu txikienetik handienera.
A

• Jonen azukre ontzian 150 g azukre daude.
Zenbat koilaratxo aterako ditu?

B

6,95

1
kg
2

: 10

0,695 km
69.500 cm

Koilaratxo batean 15 g azukre sartzen
dira, eta Jonek lau koilaratxo bota ditu
irabiakian. Zenbat dekagramo bota ditu?

m

2
kg
5

8

Honako pisu hauen artetik, zeinek batzen dute
kilogramo bat?
175 g

m

C

3
kg
4

1 Luzera neurtzeko zer unitate erabiliko zenuke kasu bakoitzean?

Lotu zure koadernoan.

irakurtzeko moduko unitatea
erabiltzea komeni da.

km

Mahai baten zabalera

m

Bi hiriren arteko distantzia
Errotuladore baten luzera

cm

Orratz baten lodiera

mm

5

200 g

D

1
kg
4

325 g

500 g

Begiratu zenbat den kintal bat, eta adierazi kasu

Erreparatu mugikari honi, eta orekan dagoela
ikusiko duzu. Erantzun honako galdera hauei:

Idatzi zure koadernoan honako hauen baliokideak, metrotan.

Zer izarrek du izar gorri baten masaren bikoitza?

0,00002 km baino hobeto.

Zer izarrek du izar hori baten masaren berdina?

• 7 hm

Zer izarrek du izar hori baten masaren erdia?

• 8,9 km

Gogoratzeko edo
zabaltzeko
informazioa duten
laukiak.

• 0,750 km
• 98,36 dam

Buruzko kalkulua
errepasatzeko eta
Logika lantzeko ariketak.

Idatzi zure koadernoan honako hauen baliokideak, gramotan.

Matematikako erronkak

Problemarik gabe!

Problemarik gabe!
Askotariko problemak
ebazteko estrategiak
garatzen ditu.

Enuntziatu baterako galderak asmatzea, eta ebaztea
Izotz kozkorrak egiten dituen lantegi batek 55.000 kg izotz ekoizten ditu egunero
hainbat formatutan, eta 1,50 €-an saltzen du kilogramoa. 1.500 pakete izotz
kozkor ekoizten ditu, eta pakete bakoitzean 2na kiloko 5 poltsa daude.
Horrez gain, izotz ezkatak ere ekoizten ditu, 20na kiloko 2.000 zaku, hain zuzen.

2 kg

2 kg

1

2 kg

20 kg
2 kg

2 kg

• Problemaren testua irakurriko dut arretaz.
• Datuei erreparatuko diet.
Izotz kozkorrenak: 1.500 pakete, 2na kiloko
5 poltsarekin.
Izotz ezkatenak: 20na kiloko 2.000 zaku.
Egunero ekoizten du: 55.000 kg izotz.
Izotz kilogramoaren prezioa: 1,50

batek, A, 13.562 kopia egiten ditu egunero; eta besteak,
B, 9.536 kopia. Igandeetan kopisteria itxita dago.

• Kolore bera duten irudien ondoan idazten dituzun zenbakiek,
parte osoa berdina izan behar dute.

• Datu horiekin ebatz daitezkeen galderak egingo ditut.
Zenbat kilogramo
ekoizten du lantegiak
izotz mota
bakoitzeko?

Lantegiak ekoizten
duen izotz guztia
saltzen badu, zenbat
euro irabaziko du?

1.500 × 5 × 2 = 15.000

55.000 × 1,50 = 82.500

2.000 × 20 = 40.000
Lantegiak 15.000 kg izotz Lantegiak 82.500 €
kozkor eta 40.000 kg
irabaziko ditu ekoizten
izotz ezkata ekoizten ditu. duen izotz guztia saltzen
badu.

3 Ongintzako kontzertu batean, sarrerak 23 € balio

du; eta 1.745 lagunek gonbita izan arren,
2.118.323 € irabazi dituzte. Asmatu galdera bat
datu horiekin, eta ebatzi.

1
10
4
banatu
10
egiten du, zati berdinetan, 652 langileen artean.

4 Arropa egiten duen lantegi batek irabazien
B
A

• Osatu honako galdera hauek, eta ebatzi zure

10
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Zenbaki
dezimalduna

Irudia

• Forma bera duten irudien ondoan idazten dituzun zenbakiek,
parte dezimal berdina izan behar dute.

•
Problema baten enuntziatuaren bidez, hainbat galdera
asma ditzakegu.

1 Kopisteria batean bi fotokopiagailu daude. Horietako

Estrategia aplikatuz
ebazten den problema
bat asmatzeko ariketa.

Kopiatu zure koadernoan, eta osatu nahi duzun zenbaki dezimaldunekin,
honako hauek kontuan hartuta:

erabiltzen du haurrei laguntzeko; eta

Aurten, enpresak 1.437.530 irabazi ditu.
Asmatu hiru galdera, eta ebatzi.

Zenbat fotokopia ……… dituzte bi ………?
Zenbat ……… egiten ditu ……… astebetean?

Erakutsi zure zorroztasuna!

Bi zifrako zenbakiak 0,5ez biderkatzea.

4

× 0,5 = 17 : 2 = 8,5
Kalkulatu buruz honako eragiketa hauek.
35 × 0,5

• 46 × 0,5

68 × 0,5

• 71 × 0,5

24 × 0,1
5 Asmatu eragiketa dezimaldun baten bidez ebatz

daitekeen problema bat.

1

0,5

Matematikako erronkak,
behaketaren, intuizioaren,
sormenaren eta logikaren bitartez
adimena garatzeko.
Buruzko kalkulurako estrategiak.

0,5
0,75

Prestatu estrategia bat honako eragiketa hau kalkulatzeko, eta
egiaztatu emaitza kalkulagailuarekin.

… baino zenbat ……… gehiago egiten du …?
gazta erosi du; eta Itxasok, gazta beraren

Kopiatu honako sudoku hau
zure koadernoan, eta osatu
1; 0,25; 0,5 eta 0,75
zenbakiekin.

Zenbat gramo dira kintal bat eta erdi?
Zenbat tona dira zazpi mila kilogramo?

Kalkulatu buruz honako biderketa hauek.
46 × 0,1

• 55 × 0,1

80 × 0,1

• 99 × 0,1

0,25

Sudokua, matematika modu
dibertigarrian aplikatzeko.

Gogoan al duzu?

Idatzi zure koadernoan multzo bakoitzeko digituekin
osa daitekeen zenbakirik handiena eta txikiena.

1

Osatu zure koadernoan unitateko edukien laburpena.

Ideiak argituko ditut
unitatearen kontzeptu
garrantzitsuenekin
osatzeko laburpen bat da.

.....

.....

.....

.....

.....

dm

cm

mm

0,1 m

0,01 m

0,001 m

.....

.....

Adierazpen sinplea eta konplexua
5.037 m = .....

Adierazpen
.....

..... = 6 dam eta 8 dm

Neurri unitate
bakarra

.....

Erregela graduatua

......

.........

Kilometro-kontagailua

Perimetroa

Bi neurri unitate
edo gehiago

2,9

3,4

cm

2.000

9,3

3.025

3.000

4.580

5.000

8.499

9.000

9

Kenketa batean, kentzailea kenkizunaren erdia bada,
zeren berdina izango da emaitza?

4

Erreparatu honako biderkagai hauei. Zer eragiketak
du biderkadurarik handiena? Eta biderkadurarik
txikiena? Nola asmatu duzu?
Erantzun zure koadernoan.

9,32

7, 0 1 9 km
×
3
.....

Gogoan al duzu?
atalean ordura arte
ikasitako edukiak
errepasatzen dira.

9,34

1 m eta 234 mm

4,50 m

5

Egin honako eragiketa hauek zure koadernoan, eta
marraztu eragiketa bakoitzaren eskema bat.

6

Idatzi honako zenbaki hauek irakurtzen diren moduan.

•
•
Idatzi metroa baino handiagoak diren hiru neurri
unitateren izenak eta laburdurak, bai eta metroa
baino txikiagoak diren beste hiru unitaterenak ere.

• Zenbat zentimetro dira 2 m eta 45 cm?
Eta bi metro eta erdi?

Idatzi honako luzera hauek metrotan, eta ordenatu

• Idatzi luzera neurtzeko hiru tresnaren izenak, eta
tresna bakoitzarekin neur daitekeen zerbaiten
adibide bana.

• Adierazi 2.046 m modu konplexuan, kilometroak
eta metroak jarrita.

5,09 hm

9,33 9,34 9,35

• 12 × 8 × 23

Perimetroa = ..... + ..... + ..... = .....

km

9,32

9,28

10

• 7 × 23 × 12

5 cm

9,31

Kimetsek 32,74 € zituen diru-zorroan, eta 7,29 €
gastatu ditu liburu-denda batean. Merkatuan
beste 7,50 € gastatu baditu, zenbat diru
geratzen zaio diru-zorroan?

• 23 × 9 × 12

4, 2 5 4 km
– 3, 0 2 6 km
..... km

Poligono baten perimetroa ..... da.

Berrikusi,
unitateari buruzko erantzun
azkarreko sei ariketa.

Milakoetara biribilduta

1.760

3

cm

Eragiketak: luzera
4, 2 5 0 km
+ 2, 7 6 9 km
..... km

Zenbakia

Neurtzeko tresnak

Adierazpen
....

9,25 9,26 9,27 9,28 9,29 9,30

Milakoetara biribilduta dauden honako zenbaki
hauetatik, zeintzuk daude ongi adierazita? Zuzendu
zure koadernoan oker daudenak.

2

m

1m
.....

• 1, 4, 7, 0, 2, 5, 9, 8

.....

dam

10 m
.....

Kopiatu zuzen hau zure koadernoan, eta adierazi
honako zenbaki hauek.

8

• 3, 0, 5, 3, 9, 1, 6

Metroa baino handiagoak eta txikiagoak diren neurri unitateak

3 + 1
4
4
3 + 5
9
9

•
•

• Bi zintak lotzen baditugu, zenbat neurtuko dute?
Zintarik luzeenari zinta motzenaren luzeraren
adinako zati bat mozten badiogu, zenbat
neurtuko du geratzen den zatiak?

5
10
6
8

Mahai hexagonal erregular baten aldeak 0,80 cm
ditu. Egin eskema bat, eta kalkulatu perimetroa.

0,006
Kalkulatu zenbaki baten zatikia.

27,08

• 44ren 1
4
• 99ren 7
9

Zer zatiki adierazten du zenbaki dezimaldun bakoitzak?

7

• Zein da 5 cm-ko aldea duen hexagono erregular
baten perimetroa? Eta 3,7 m-ko aldea duen
karratu batena?

• 4,004

• 107,31

• 0,08

• 245,1
109

Erreparatu honako gailu hauei, eta kalkulatu.

Lagun batzuk etxera askaltzera gonbidatu dituzu, eta madalenak prestatu

Prestaera

• 3 arrautza

• Irabiatu arrautzak, eta gehitu azukrea,
pixkanaka-pixkanaka, apartsu egon arte.

• 250 g irin

• 0,1 L olio
• 2,5 koilarakada legamia

Gaitasunak hobetzen!
atalean oinarrizko
gaitasunak lantzen dira.

• 89,62 × 1.000 = 8.962

6

Ikasturtea amaitzean, 4 ikaslek iparrorratz bat eta
mendiko ibilbideei buruzko liburu bat eman diote
opari irakasleari. Guztira, 73 € gastatu badituzte,
zenbat diru ipini du bakoitzak?

• Zenbat euroko aldea dute DVDak eta
mp3 erreproduzitzaileak?

7

Egin honako zatiketa hauek zure koadernoan, eta
egiaztatu emaitzak kalkulagailuarekin.

Lukenek 139,45 €-ko lapikoa eta 43,79 €-ko zukumakina erosi ditu. 200€-ko billetearekin ordaindu
badu, zenbat diru itzuli diote? Egiaztatu emaitza
kalkulagailuarekin.

8

• Zenbat balio dute hiru gailuek guztira?
• Zein da garestiena?

• Aurretiaz, 180 ºC-ra berotu behar duzu labea,
eta behin berotuta, moldeak bertan sartu
20 minutuan. Utzi pausatzen labetik atera
aurretik.

Denbora: 40 minutu

• 456,2 : 1.000 = 0,4562
• 0,903 : 10 = 9,03

39,99 €

• Zenbat balio dute DVDak eta telebistak?

• Bete moldeak nahastearekin erdiraino, eta bota
gainetik azukre pixka bat.

Zailtasuna: Tartekoa

• 22,46 : 100 = 2.246

49,63 €

• Bukatzeko, gehitu irina eta legamia, eta
nahastu leun-leun.

• Limoi arraspatua

Honako eragiketa hauen artean, zeinek dute
emaitza okerra? Zuzendu zure koadernoan.
• 27,305 × 10 = 273,05

478,79 €

• Irabiatzen jarraitzen duzun bitartean, gehitu
olioa; ondoren, esnegaina; eta azkenik, limoi
arraspatua.

• 250 g azukre
• 0,125 L esnegain

5

• 7,235 × 100 = 7,2

Osagaiak

2

Jarraitu

Ulertu

4 Ikastetxean, Bakearen

1 Lehenik eta behin, errezeta arretaz irakurri behar duzu, osagai

Eguna ospatuko duzue, eta
bakoitzak bere sorterriko
janaria eramango du.
Eskatu laguntza etxekoei,
idatzi errezeta zure
koadernoan, prestatu, eta
partekatu zure kideekin.

guztiak dituzula egiaztatu, eta prestaera ulertu.
a. Zein dira osagai nagusiak?

b. Zenbat denbora beharko duzu errezeta prestatzeko?
c. Zure ustez, madalenak egitea erraza ala zaila izango da?

9

• 4 : 18
• 34 : 8

hauek daude sukaldean. Idatzi zure koadernoan zer tresna erabiliko
dituzun.

85,34 × 5

4,7 × 81,02

71 × 92,5

90,65 × 1,86

98,32 : 5

43,7 : 26

7,503 : 11

85,29 : 34

Paulek urtemugako oparia erosiko die gurasoei, eta
horretarako, itsulapikoa zabaldu du.

• Idatzi horko datu horiekin erantzun daitezkeen bi
galdera, eta ebatzi zure koadernoan.

Egin honako eragiketa hauek.

4

Lagun bati asko gustatu zaizkio madalenak, eta errezeta eskatu dizu
berak ere egiteko. Zuk egindako kantitatearen bikoitza egin nahi du.
Egin beharrezko kontuak, eta idatzi zure koadernoan zure

10

Kalkulatu buruz honako eragiketa hauek.
• 18 × 0,5

• 40 × 0,1

• 31 × 0,5

• 59 × 0,1

• 66 × 0,5

• 72 × 0,1

Klik batekin

maTEST

Begiratu nola egiten den barra grafiko bat, Excel programako kalkulu orri
BINAKAKO LANA egitura.
bat erabilita. Erabili

Egin honako test hau zure koadernoan, eta egiaztatu zer dakizun.
1 Zenbat unitate adierazten ditu 40.530.703 zenbakian

7

koloreztatuta dagoen zifrak?

Lehenik eta behin, hartu abiapuntutzat hainbat datu
eta horien maiztasunak jaso dituen taula bat. Esate
baterako, honako taula honek adierazten du zenbat
lagun doazen ikastetxera autobusez, autoz eta oinez.

1

a. 500 unitate

maTEST. Hiruhileko bakoitzeko orrialdea, edukiak
test moduko galderekin errepasatzeko.

b. 5.000.000 unitate
c. 500.000 unitate
2 Zein dira honako zifra hauekin osa daitezkeen

7 zifrako zenbakirik handiena eta txikiena?

a. 7.649.130 eta 1.073.694
b. 9.764.310 eta 1.034.679
c. 9.746.310 eta 1.043.679

Garraiobidea

Ikasle kopurua

Autobusez

180

Autoz

50

Oinez

70

2

Grafiko bat egiteko, jarraitu honako urrats hauei:
• Egin klik «Txertatu» mihiaren gainean.

Txertatu

• Ireki Excel orri berri bat, Hasiera/Programak menutik.

Gaitasunak proban
3 Egin 74.692 – (35.824 – 27.415) eragiketa, eta

adierazi emaitza zuzena.
a. 12.704

Klik batekin. Elkarlaneko ikaskuntza IKTen erabileran aplikatzeko hiruhileko bakoitzeko orrialdea.

b. 11.453

8

6

Laster zure urtebetetze eguna izango da, eta gelakide batzuk gonbidatu nahi
dituzu ospatzeko.

c. 66.283

4 Aplikatu biderketaren banatze propietatea, eta

Etxera iristean, lanari ekin diozu. Makinatxo bat gauza duzu egiteko!

aukeratu erantzun zuzena.

euro bat eta berrogeita hamar zentimo; eta

b. 215 × (85 + 97) = 45.615
c. 215 × (85 + 97) = 39.130

boligrafoak, hirurogeita hamabost zentimo.

Festa bat egin nahi duzu, eta 10 lagun gonbidatuko dituzu. Idatzi zure
koadernoan gonbidatuen zerrenda, eta azaldu zergatik gonbidatu duzun
lagun bakoitza.

9

5 Zein ez da emaitza zuzena?

Etxekoekin adostu duzu gonbidatu bakoitzeko 15 € gastatuko dituzula.
Zein da, beraz, aurrekontua?

a. 736 × 542 = 398.912
b. 65.575 : 305 = 225
c. 54.656 : 427 = 128

Erreparatu aukerei. Gonbidatuen kopurua, ordutegia eta aurrekontua
kontuan izanda, zein da aukerarik egokiena?

6 Begiratu honako zatiketa honen gaiei, eta adierazi
10

A 1.344 : 56

a. A eta B

B 2.349 : 81

b. A eta C

Lur bolatokia
Ospatu zure urtebetetze

Gaitasunak proban. Hiruhileko bakoitzeko orrialde
bikoitza, CD elkarreragileko hiruhilekoko jolasarekin
osatuko den oinarrizko gaitasunen ebaluazioa.

festa gurean.

Mattin zinema
Prezio berezia lanegunetan.

Krispeten
ontzi
erraldoi
bat

2
freskagarri
ertain

32 ¤

Ez duzu diru asko gastatzerik nahi, eta merkeena aukeratu duzu. Zein da?
7

Oinarrizko gaitasunei
buruzko jarduera
gehiago daude,
CD elkarreragilean.

Poligonoen sailkapena
Triangelua

Pentagonoa

Laukia

ak
Hiru alde

Hexagonoa

Luzera

Tartekoak: zenbaki
dezimaldunak, zatikiak,
informazioaren tratamendua,
neurri unitateak, angeluak,
azalerak eta irudi lauak.

× 10

× 10

× 10

× 10

km

hm

1.000 m

dam

100 m

m

10 m

dm

1m

0,1 m

: 10

: 10

: 10

: 10

Ondoz ondoko

mm

0,01 m
: 10

0,001 m

angeluak

Erpina eta alde bat
dute
komunean.

: 10

Angelu auzokideak

Eneagonoa

Ondoz ondokoak
dira,
180° osatzen dute. eta batuta
Bederatzi alde

Edukiera
× 10

× 10

kL

hL

1.000 L

× 10

× 10

daL

100 L
: 10

× 10

L

10 L
: 10

dL

1L

Harmar alde

Angelu osagarriak

mL

0,01 L

: 10

Zortzi alde

Dekagonoa

× 10

cL

0,1 L

: 10

Oktogonoa

Zazpi alde

Sei alde

cm

Bost alde

Lau alde

Heptagonoa

× 10

Lagun batzuek dagoeneko baieztatu dute festara joango direla. Bidali
dituzun 10 gonbidapenetatik, lau bostenek baieztatu dizute joango
direla, eta beste batek esan dizu ez duela joaterik. Zenbat lagun falta

Jada heldu dira zure lagun
guztiak festara.

ezkerretik eskuinera zein eskuinetik ezkerrera. 9z hasten da, eta
ehunekoen zifra ehunmilioikoen berbera da. Hamarmilioikoen zifra
unitateen zifra baino hiru unitate txikiagoa da, eta gainera, milakoen
bikoitza. Nire telefono zenbakian errepikatzen ez den zifra bakarra

Neurri unitate

× 10

Gonbidatuek zure urtebetetze festako oroigarria izan dezaten, oparitxo
bat egingo diezu. Erreparatu zer prezio duten dendan gehien gustatu
zaizkizun objektuek.
Liburuak hirurogei zentimo balio du; giltzatakoak,

a. 215 × (85 + 97) = 38.516

zeinek duten zatidura bera.

Liburuak honako hauek
dakartza:

Adi, galderak!
Unitateko edukiei
buruzko ebaluazioa da.

Kalkulatu zure koadernoan honako zatiketa hauen
zatidurak, eta adierazi bi zifra dezimalekin.

Adierazi zenbat dezimal dituzten honako biderketa
hauen emaitzek. Egiaztatu kalkulagailuarekin.

3

Aplikatu
2 Osagaiez gain, tresna jakin batzuk behar dituzu, eta honako tresna

Hiruhileko bakoitza amaitzean...

• 50 : 8
• 9 : 24

: 10

Batuta 90° osatzen

0,001 L

dute.

: 10

Masa
× 10

× 10

kg

hg

1.000 g

100 g

: 10

× 10

× 10

dag

10 g
: 10

× 10

g

dg

1g
: 10

cg

0,1 g
: 10

Poligono batzuen

× 10

mg

0,01 g
: 10

Karratuaren azalera

0,001 g

azalera

3 dm

: 10
3 dm

Denbora
× 60

: 60

h

min

s

h

Encarte_102882.indd

Mendea

100 urte

1 min = 60 s

: 60

min

× 3.600

1 h = 60 min
Urtea baino denboraldi

Milurtekoa

1.000 urte

Azalera = 3 dm
× 3 dm = 9 dm2
Azalera = aldea
× aldea

× 60

s

10 urte

5 urte

Hiruhilekoa

3 hilabete

Hilabetea
30, 31, 28

edo 29 egun

13/03/13 11:01

bat du.

13/03/13 11:01

6 cm

Urtea baino denboraldi

Urtea

12 hilabete

A=l×l

Triangeluaren
azalera

: 3.600

1 h = 3.600 s

luzeagoak

Hamarkada Bosturtekoa

Encarte_102882.indd

1

3 cm

laburragoak

Hamabostaldia

15 egun

2 cm

Astea

Azalera = 6 cm × 3 cm
= 18 cm2 = 9 2
2
cm
2
Azalera = oinarria × altuera
A= b×a
2
2

7 egun

2

13/03/13 11:01

Encarte_102882.indd

3

13/03/13 11:01
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Ikaslearentzako
materiala II

CD elkarreragilea
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Baldintza teknikoak:
Pentium multimedia
prozesadorea, 1024x768,
512 Mb RAM,
bozgorailuak.
LINUX, MAC eta
WINDOWSekin
bateragarria.
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LEHEN HEZKUNTZA

Matematika

CD ELKARRERAGILEA

ze

CD elkarreragileak ikasturtean zehar ikasitako eduki garrantzitsuenei errepaso ludikoa
emateko aukera eskaintzen du; baita maila honetarako legeak eskatzen dituen oinarrizko
gaitasunen lanketa zehatza ere.

5

17/04/13 11:55

CDaren antolakuntza
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Hamabi unitatetan banatuta dago, eta oinarrizko gaitasunak
garatzeko hiru jolas ditu, hiruhileko bakoitzeko bat.

Unitate bakoitza aukeratzean hiru jarduera ageri dira.

Hiruhileko bakoitzeko jolasa ikaslearen liburuko Gaitasunak
proban atalaren osagarria da. Ikasleak hainbat proba egin
beharko ditu jolas bakoitzean, eta horien bitartez, oinarrizko gaitasunak ebaluatzen dira.

Jarduerek unitateko eduki garrantzitsuenekin dute
zerikusia.

Proposamen didaktikoa

Lan koadernoak
Ikasturteko hiruna lan koaderno eskaintzen dira, hiruhileko bakoitzeko bat.
Zenbakiak zuzenean adieraztea. Milakoetara biribiltzea

Zenbakiak ordenatzea

Zenbakiak zuzen batean adierazteko tarte bat aukeratuko dut.
Zuzeneko lehenengo zifra baliteke 0 ez izatea.

Zifra kopuru bera duten bi zenbaki ordenatzeko, zifraz zifra konparatu
behar dira, ezkerretik hasita.

3.680

3M
2.900

Hasieran, edukiak
teorikoki
gogorarazten dituzte.

1.238.397

1

2

3.000

3.100

3.200

3.300

3.400

3.500

3.600

3.700

4M
3.800

3.900

4.000

4.100

1.258.105

<

Konparatu honako zenbaki bikote hauek, <, = edo > ikurrak erabilita.
• 57.657.982

57.765.890

• 34.729.210

34.736.002

• 12.233.167

12.233.167

• 74.988.456

74.988.846

1 Kokatu zuzenean honako zenbaki hauek, eta lotu hurbilen duen

ehunekoarekin, adibidean bezala.
54.310

54.355

54.390

54.335

54.372

Idatzi osa dezakezun zortzi zifrako zenbakirik handiena eta txikiena.
54.300

54.310

54.400

Zenbakirik handiena:

Honako orrialde hauek
ikaslearen liburuko
unitateen eta edukien
egitura bera daukate.

2 Osatu honako taula hau.
Zenbakiak

Hauen artean dago

Hamarmilakorik hurbilena

537.805

530.000 eta 540.000

540.000

325.698
523.584

Koloreztatu berdez hamar milioi baino zenbaki handiagoa duten
txartelak; eta gorriz, hamar milioi baino zenbaki txikiagoa dutenak.

854.210

80.965.328

6.658.963

9.999.999

10.000.001

10.563.897

8.874.598

3 Erreparatu adibideari, eta osatu gainerako hurbilketak.

57.426

57.400

Osatu honako segida hauek, 8 zifrako zenbakiekin.

99.963

45.321

34.821

57.500

57.400
< 22.009.367

Idatzi bi zenbaki hiru ehunmilakotik hurbil daudenak, eta
beste bi zenbaki sei hamarmilakotik hurbil daudenak.

<
> 26.358.960 >
>

Ehunmilakorik hurbilena 300.000 da.

eta

Hamarmilakorik hurbilena 60.000 da.

eta

Buruzko kalkulua

Buruzko errepasoa

Kalkulatu buruz, eta idatzi emaitzak.

Buruzko kalkulua atalean
ikasleen liburuan ikasitako
estrategiak errepasatzen dira.

2

• 7.324 – 3.000 =

145 + 99 =

• 5.405 – 2.000 =

783 – 99 =

• 11.456 + 5.000 =

674 + 101 =

• 67.654 + 3.000 =
• 21.231 + 5.000 =

• 27.576 – 4.000 =

744 – 101 =

Aurkitu akatsak, eta idatzi erantzun zuzenak.

345 + 600 =

• 21.456 + 300 = 21.486

534 – 200 =

• 567 – 200 = 376
• 3.898 – 300 = 3.868
• 767 – 400 = 467

izenekoak aldeetatik lotuta dauden bost karratuz osaturiko
irudiak dira. Erreparatu adibideei, eta marraztu beste bi.

Logika atalean matematikako
pentsaera hobetzeko ariketak
jasotzen dira.

Koloreztatu honako eremu hauek lau kolore desberdinez.
Kolore bereko bi eremuk ezin izango dute elkar ukitu.

Problemak

1

Lur gramo baten azterketa egitean 39.523.500 bakterio
zelula aurkitu dituzte; eta ur tanta baten azterketa
egitean, 1.211.112 bakterio zelula. Zenbat zelula aurkitu
dituzte guztira?

2

Liburu denda batean, itsas animaliei buruzko
23.234 liburu, hegaztiei buruzko 35.120 liburu eta
sumendiei buruzko 11.200 liburu saldu dituzte.
Zenbat liburu saldu dituzte guztira?

3

Futbol zelai batean 80.000 zalerentzako lekua dago.
75.684 sarrera saltzen badituzte, zenbat sarrera
geratuko dira salgai?

4

Hegazkin batean 5.456 antibiotiko kaxa daramatzate,
kolera tratatzeko. Hegazkina errefuxiatuen eremu
baten gainetik igarotzen denean 3.056 kaxa
erorarazten baditu, zenbat kaxa
geratuko dira hegazkinean?

5

Laborategi bateko apalategian, 3.245 saio hodi
daude A birusaren laginarekin; eta beste 1.545 hodi,
B birusaren laginarekin. Zenbat saio hodi daude
apalategian?

6

Igerileku bat betetzeko 90.000 litro ur behar dira.
Egun batean 50.500 litro betetzen badituzte, zenbat
litro falta dira igerilekua guztiz betetzeko?

7

Herrialde batean 6.772.345 biztanle
bizi dira. Horietatik 24.567 ospitalean
badaude gripeak jota, zenbat
biztanle daude osasuntsu?

.

.

.
.

.

Unitate bakoitzak
hainbat problemako
orrialdea dauka.

.
8

Maratoian parte hartzeko 12.650 gizonek eta
11.560 emakumek eman dute izena. Zenbat lagunek
hartuko dute parte lasterketa horretan?

.

Problemarik gabe!

1

Idatzi behar dituzun datuak, eta kalkulatu ikerlaneko zenbat zelula dauden
osasuntsu.
Zelulen Ikerketarako Zentroan (ZIZ) birusen batek jota egon
litezkeen 23.245 zelula aztertu dituzte.
Azterlan horren arabera, 10.450 zelula gripearen birusak jota
daude; 8.050 zelula, barizelaren birusak jota; eta 986 zelula,
koleraren birusak jota. Gainerako birusak osasuntsu daude.

Datuak:

3 Ebatzi honako problema hau, marrazki batekin edo krokis batekin lagunduta.

• Lorategi angeluzuzen batean arrosak, geranioak, bitxiloreak eta krabelinak
6
3
hartzen dute; geranioak, ; bitxiloreek,
daude. Arrosek lorategiaren
15
15
4
; eta krabelinek, gainerakoa. Zer zati hartzen dute krabelinek?
15

Eragiketak:

Krabelinek lorategiaren

hartzen dute.

4 Aukeratu honako problema honen gutxi gorabeherako erantzuna.

Ondoren, egiaztatu.

.
2

Koaderno bakoitzaren amaieran
Problemarik gabe! atala dago, eta
bertan, hiruhileko bakoitzean
ikusitako problemak ebazteko
estrategiak lantzen dira.

• Urdaibaiko Erreserba Naturalean hiru ekosistema daude: padura,
esparruak eta dunadun hondartzak. Bertan, 875 flora espezie daude,
360 hegazti espezie, itsasokoak ez diren 37 ugaztun espezie, ur gezako
20 arrain espezie, 11 anfibio espezie eta 21 narrasti espezie.
Zenbat espezie bizi dira parkean?

Idatzi problema ebazteko jarraitzen dituzun urratsak, eta ebatzi.

1.300 baino gehiago

• Biofish ur parkean arrainak eta ugaztunak elkarrekin bizi dira.
32 arrain espezie daude; eta espezie bakoitzetik, 525 ale, gutxi
gorabehera. Ugaztunen kopurua arrainen kopuruaren erdia bada,
zenbat ugaztun daude?
1.

.

2.

.

3.

.
.

• Itsasoko inguru batean baleak, izurdeak eta marrazoak hauteman dituzte.
Baleak 120 dira; izurdeak, baleen kopuruaren hirukoitza; eta marrazoen
kopurua, baleen kopuruaren erdia. Zenbat izurde eta zenbat marrazo daude?

Parkean

1.300 baino gutxiago

espezie bizi dira.

5 Asmatu problema baten enuntziatua, eta ebatzi hiruhileko honetan

erabilitako estrategiaren bat aplikatuta.

.
.
.

.

.

Proposamen didaktikoa
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Irakaslearentzako eta
gelarako materiala I
Proposamen didaktikoa
Bertan zure irakaslearen jarduna behar bezala betetzeko behar duzun guztia aurkituko
duzu.
Beste alderdi metodologiko batzuez gain, gaitasunak nola ebaluatu, irakurzaletasuna
nola sustatu nola sustatu eta gelan elkarlaneko ikaskuntza nola abiarazi azaltzen da.

Gelako programazioak

IRAILA

URRIA

AZAROA

ABENDUA

URTARRILA

OTSAILA

MARTXOA

APIRILA

MAIATZA

EKAINA

1. unitatea. Zenbakiak eta eragiketak
OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

EDUKIAK

OG

• Zazpi zifratik gorako zenbakiak.

AA

• Batuketaren trukatze eta elkartze propietateak.
• Kenketaren funtsezko propietatea.
• Zenbakiak ordenatzea.

Unitate bakoitzeko
helburuen, edukien eta
ebaluaziorako irizpideen
programazioa.

Askotariko
adimenetako
bakoitza
garatzeko ariketak
orrialdeka.

Adierazleak

• Datuak testu batetik aterata, problema bat ebaztea.

a

18.-19.

d

arteko buruzko batuketa.
• Milako zehatzen eta lau edo bost zifrako zenbakien

arteko buruzko kenketa.

Helburuak

Ebaluazio irizpideak

Zazpi zifratik gorako zenbakiak identifikatzea eta aipatzea.

a Ea irakurtzen eta idazten dituen zazpi zifratik
gorako zenbakiak.

Batuketaren trukatze eta elkartze propietateak ezagutzea eta
erabiltzea.

b Ea bereizten eta erabiltzen dituen batuketaren
trukatze eta elkartze propietateak.

Kenketaren funtsezko propietatea ezagutzea eta erabiltzea.

c Ea egiaztatzen duen kenketaren emaitza,
kenketaren funtsezko propietatea erabilita.

Bederatzi zifrara arteko zenbakiak, <, = eta > ikurrak erabiliz,
ordenatzea.

d Ea ordenatzen dituen bederatzi zifrara arteko
zenbakiak, <, = eta > ikurrak erabilita.

Zenbakiak zenbakizko zuzenean grafikoki adieraztea.

e Ea adierazten dituen zenbakiak grafikoki.

a
b c

18.-19.

d

Ea biribiltzen dituen milakoetara ohiko bizimoduko kopuruak.

20.-21.

g

24.-25.

a - h

Ea adierazten dituen zifrekin eta letrekin testu zientifiko batean agertzen
diren kopuruak.

26.

a

Ea konparatzen dituen magnitudeen neurriak, eguneroko problemak ebazteko.

18.-19.

d

Ea adierazten dituen inguruko kopuruak zenbakizko zuzenean eta ea interpretatzen
duen formatu horretan eskainitako informazioa.

20.-21.

e

23.

h

Ea aintzatesten eta azaltzen duen taldean lan egiteak duen garrantzia.
Ea garatzen dituen arrazonamendu logikorako estrategiak, matematikako erronkak

f Ea biribiltzen dituen milakoetara lau zifrako
zenbakiak.

Testu bateko datuak ateratzea, problema bat ebazteko.

g Ea ebazten duen problema bat, datuak testu
batetik aterata.

Milako zehatzen eta lau edo bost zifrako zenbakien arteko batuketak

h Ea erabiltzen dituen buruzko kalkulurako estrategiak,
milako zehatzen eta lau edo bost zifrako zenbakien
arteko batuketak eta kenketak egiteko.

Ea interpretatzen eta osatzen dituen unitatean landutako edukien laburpenak eta
Ea erabakitzen duen zein den propietate egokiena batuketak eta kenketak arinago
eta errazago egiteko, problemak ebazten ari denean.
Ea bereizten dituen testu batean problema bat ebazteko beharrezkoak diren datuak.

Elkarlaneko ikaskuntzaren metodologiaren bitartez, unitate honetako helburuak
lortzeko, honako egitura hauek erabiliko dira. Proposamen didaktiko honetako
hasierako orrialdeetan, haien deskribapena kontsulta daiteke.

AA

Elkarlanerako
oinarrizko egiturak
Irakurgai elkarbanatua

Entzun Mecanoren Laika abestia. Zer animalia zen Laika? Zure ustez, zergatik bidali
zuten Laika espaziora eta ez pertsona bat?

12, 14, 18,
22 eta 26

1-2-4

14, 15, 24
eta 25

Egin Marteren eta Lurraren erreprodukzio bana, material birziklatuak erabiliz.
Errespetatu proportzioak, distantziak eta koloreak.
Hautatu Eguzki sistemako planeta bat, eta bilatu hari buruzko informazioa. Zerekin edo
norekin konparatu nahi duzu? Zer ezaugarri dauka bakoitzak? Zer xehetasunek lotzen dute
planeta metaforan konparaziorako erabili nahi duzunarekin? Zertan desberdintzen dira?
14.

15.

Egin memory (bikoteen jolasa) bat sistema hamartarrarekin: bikote bakoitzean,
zenbakizko balioa duen fitxa bat eta laburdura dakarren fitxa bat egongo dira (U, H, E,
M, HM, EM, M1, HM1, EM1). Jolastu zure lagunekin eta senitartekoekin bikoteak
bilatzen.

Orri birakaria

16, 17 eta 23

Orri birakaria binaka

22

Hiru minutuko etenaldia

13, 16 eta 20

Arkatzak erdira

18, 19 eta
27

Binakako lana

12, 20, 21
eta 26

Osatu honako taula hau.
Zenbakia

Egin bi koloretako plastilinazko 30 bola txiki, edo, nahiago baduzu, koloretako
paperezkoak. Egin bi eragiketa bolekin, eragiketa bakoitzaren trukatze propietatea
egiaztatzeko. Egin eragiketen argazki bat.

17.

Aukeratu zure etxeko, lorategiko, parkeko edo eskolako bi landare (ez hartu), eta
zenbatu bakoitzak zenbat hosto dituen. Zein da bien arteko hosto aldea?
Egin esaldi bat honako matematika ikur hauetako bakoitzarentzat: >, <, + eta – ,
zenbakirik agertu gabe.

Galdetu zein den zure senitartekoen jaiotze eguna, ordenatu kronograma batean
(denbora lerro batean), eta erantzun.
Zein da gazteena? Kalkulatu haren adina.
Zein da zaharrena? Kalkulatu haren adina.

14 eta 15
24

Galderen katea

24

Ea idazten dituen zazpi zifratik gorako zenbakiak.

b.1

Ea bereizten eta erabiltzen duen batuketaren trukatze propietatea.
Ea bereizten eta erabiltzen duen batuketaren elkartze propietatea.

c.1

Ea ezagutzen duen kenketaren funtsezko propietatea.

c.2

Ea egiaztatzen duen kenketaren emaitza, kenketaren funtsezko propietatea erabilita.

d.1

Ea ordenatzen dituen bederatzi zifrara arteko zenbakiak, <, = eta > ikurrak erabilita.

Ordenatu zure senitartekoak gazteenetik zaharrenera, eta idatzi haien kokapena eta
zenbat urte dituzten. Kalkulatu batetik bestera zenbateko aldea dagoen, eta idatzi lerroan.

e.1

Ea adierazten dituen zenbakiak grafikoki.

f.1

Ea biribiltzen dituen milakoetara lau zifrako zenbakiak.

Bilatu etxeko hozkailuan elikagaien bat. Noiz iraungitzen da? Zenbat egun falta dira
iraungitze datara arte? Zenbat kaloria ditu? Deskonposatu kalorien kopurua, zifren
unitate ordenaren arabera.

g.1

Ea ebazten duen problema bat, datuak testu batetik aterata.

h.1

Ea egiten dituen buruz milako zehatzen eta lau edo bost zifrako zenbakien arteko
batuketak.

h.2

Ea egiten dituen buruz milako zehatzen eta lau edo bost zifrako zenbakien arteko
kenketak.

Sortu lau koloretako sudoku bat.

Bilatu interesgarria iruditzen zaizun artikulu zientifiko bat, eta aurkeztu gainerako
ikaskideei. Zer iritzi duzu artikuluari buruz? Gustuko duzu ala ez? Zer pentsamendu
eragin dizu? Agertzen al da zenbakizko kopururik? Idatzi. Agertzen al da izaki
bizidunik? Aipatu.

23.
24.-25.

Irakaslearen
azken
balorazioa

Ea irakurtzen dituen zazpi zifratik gorako zenbakiak.

a.2

b.2

Bilatu etxean zatikien bidez adieraz daitezkeen irudiak edo objektuak.
Zer aurkitu duzu?
26.-27.

Zenbaki berberak elkarrekin
Lauko kontzeptuen mapa

Autoebaluazio irizpideak
a.1

Hautatu zer matematikako ikur gustatuko litzaizukeen izatea; eta deskribatu ikur hori
izanik, garatu nahiko zenituzkeen bi proiektu. Zergatik aukeratu dituzu proiektu
horiek? Nola sentituko zinateke horiek egiten?

22.

Orrialdeak
12, 18, 19
eta 25

Honako taula hau erabilita, ikasleek nork bere autoebaluazioa egitea komeni da.
Unitate didaktikoa hasi orduko, ikasle bakoitzak proposatutako helburuak lortzeko
zer jakin behar duen jakin dezan eta, unitatea bukatzean, egin duen aurrerakuntza
ebalua dezan.

Hamarreko hurbilena
Ehuneko hurbilena

16.

23.-25.

Zenbakia

609

18.-19.

20.-21.

Elkarlanerako
egitura espezifikoak

Orrialdeak

Ba al dakizu espazioa aipatzen duen abestiren bat? Azaldu abestiak zer dion
gainerako ikaskideei.

12.-13.

Gaitasunen eta
askotariko adimenen
araberako programazioa
eta ebaluazio irizpideekin
duten lotura.

Programazioa, Elkarlaneko
ikaskuntzaren metodologian
eta ebaluaziorako irizpideekiko
loturan oinarrituta.

ELKARLANEKO IKASKUNTZA
Zereginak

Imajina ezazu misio batean parte hartu duen ingeniaria, biologoa edo geologoa zarela,
eta deskribatu nola sentituko zinatekeen robota Marteko gainazala zapaltzera doan
unean.

f

22.

Ea erabiltzen dituen hainbat jardueratan aldez aurretik ikasitako ezagupen
matematikoak.

Ea badakien nola erabili kalkulagailua; eta ea erabiltzen duen, buruz egindako
kalkuluak egiaztatzeko.

Lau zifrako zenbakiak milakoetara biribiltzea.

a d
f

16.-17.

Ea ordenatzen dituen bere inguruko zenbakizko kopuruak.

Ea aplikatzen dituen zenbakiei eta eragiketei buruzko matematikako ezagupenak,
eguneroko testuinguruetan problemak ebazteko.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

12.-13.
14.-15.

Ea aplikatzen dituen batuketaren propietateak eta kenketaren funtsezko propietatea,
inguruko ohiko kalkuluak arintasunez ebazteko eta problemak ebazteko.

1. unitatea. Zenbakiak eta eragiketak

Or.

26.

Ea lotzen dituen hamarmilioikoak eta ehunmilioikoak eta zortzi eta bederatzi zifrako
zenbakiak kontzeptu horiek erabiltzen diren ohiko egoerekin.

• Milako zehatzen eta lau edo bost zifrako zenbakien

EI

14.-15.

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

Ea erabiltzen dituen barneratutako ezagupenak zazpi zifratik beherako zenbakiak
irakurtzeko, konparatzeko eta biribiltzeko.

• Zenbakiak milakoetara biribiltzea.

ASKOTARIKO ADIMENAK

Or.

Ea behar bezala irakurtzen eta idazten dituen zazpi zifratik gorako zenbakiekin
adierazten diren kopuruak eguneroko testuinguruetan.

Ea ulertzen eta interpretatzen duen testu zientifiko bat.

• Lau zifrako zenbakiak zenbakizko zuzenean adieraztea.

OHARRA: Autoebaluazio irizpideak ebaluazio irizpideen zehaztapena dira.
1: Ez dakit

2: Apur bat dakit

3: Nahiko ondo dakit

Proposamen didaktikoa

1. unitatea. Zenbakiak eta eragiketak
INTERESGUNEAK

Aniztasuna lantzeko,
irakurzaletasuna sustatzeko,
IKTak erabiltzeko, eta
abarreko alderdiak ere
barne sartzen dira.

Izaki bizidunak. Zelula. Organismo zelulabakarrak eta
organismo zelulanitzak. Izaki zelulanitzen
antolamendua. Bost erreinuak. Gaixotasunak eragiten
dituzten organismoak.

METODOLOGIA ETA IKASTEKO ZAILTASUNAK
Unitate didaktiko honi ekiteko, zazpi zifrara arteko
zenbakien errepasoa egitea, zortzi eta bederatzi zifrako
zenbakiak aurkeztu baino lehen. Ikasleek zailtasunen bat
aurki dezakete tartean zeroak dituzten zenbakiak
irakurtzeko, idazteko eta deskonposatzeko; zailtasun hori
gainditzeko, unitateen ordenak dituzten abakoak edo
taulak erabiltzea eta zenbakien diktaketak eta irakurketak
egitea gomendatzen dugu, zifrekin nahiz letrekin.
Ondoren, batuketaren eta kenketaren propietateak
lantzea. Azalpenak emateko, material manipulagarria
erabiltzea gomendatzen dugu.

DIZIPLINARTEKOTASUNA
Zazpi zifratik gorako zenbakien irakurketa eta idazketa
zuzena Hizkuntzaren arloarekin lotuta dago funtsean.
Zazpi zifratik gorako zenbakien irakurketa, idazketa eta
konparazioa beste arlo batzuetan ere erabiltzen da, hala
nola Ingurunearen Ezagueran, planeten eta Eguzkiaren edo
Lurraren arteko distantziak adierazteko.
Zenbakizko zuzenak egitea Plastikaren arloarekin
lotuta dago.

IRAKURZALETASUNA SUSTATZEA

Era berean, Gaueko ortzadarra, Gaztetxo! bildumako
irakurgaia gomendatzen da.

Batuketak kalkulatu, haien propietateak aplikatuta.
Kenketak kalkulatu, haien funtsezko propietatea
aplikatuta.
Bederatzi zifra arteko zenbakiak konparatu.

IKTen ERABILERA
Unitate honetan, baliabideen CDan dagoen Creación de
un documento. Presentación de un trabajo
tutorialarekin lan egin dezakegu. Ikasleek hainbat aldizkari
zientifikori buruzko lan bat egin dezakete, ikasleen liburuko
Gaitasunak hobetzen! ataleko azkeneko ariketari
erantzuteko.

Lau zifrako zenbakiak milako hurbilenetara biribildu.

GURASOEKIN EGITEKO ARIKETAK

Sakontzea

Gurasoek haurraren inguruan dauden zazpi zifratik gorako
zenbakien irakurketa, idazketa eta konparazioa egin
dezakete seme-alabekin, hala nola telefono zenbakiak edo
egunkarietako berrietan edo aldizkarietako artikuluetan
agertzen diren zenbakiak.

deskonposaketak, konparazioak edo biribilketak erabiliz.

beste
material
batzuk

eko

materialak

Inguruaren zaintza eta errespetua. Ingurunearen
zaintzari buruzko gogoeta egin.

ANIZTASUNARI ARRETA

Abakoarekin 1.000tik 999.999.999ra arteko
zenbakiak adierazi.

Eragiketak: batuketaren trukatze propietatea, batuketaren
elkartze propietatea, kenketaren funtsezko propietatea,
konparatu, ordenatu, milakoetara biribildu.

MATERIALEN ZERRENDA

Taldeko lana. Taldean lan egiteak dakartzan onurei buruz
gogoeta egin.

Azkenik, zenbakizko zuzenaren laguntzarekin, lau zifrako
zenbakiak milakoetara nola biribiltzen diren irakastea, eta
eguneroko eta benetako egoeratan aplikatzea.

Indartzea

Zenbakiak: 1etik 999.999.999ra arteko zenbakiak, unitatea
(U), hamarrekoa (H), ehunekoa (E), milakoa (M),
hamarmilakoa (HM), ehunmilakoa (EM), milioia (M1),
hamarmilioikoa (HM1), ehunmilioikoa (EM1), tartea.

BALOREAK ETA JARRERAK

Unitate honetan, hitz baten hainbat esanahiren artean
zuzena aukeratzean datzan irakurtzeko trebetasuna
lantzen da. Irakurtzeko trebetasun hori lantzeko, ikasleei
tarte hitzaren esanahiak hiztegian bilatzeko eta unitate
honetan ematen zaion erabilerari doitzen zaiona
koadernoan kopiatzeko eskatuko diegu.

Zenbakiak zenbakizko zuzenean adieraztean, tarte
berdinak hartzeak duen garrantzia azpimarratzea.

HIZTEGIA

IKASLEARENTZAKO MATERIALA
• CD elkarreragilea, 1. unitatea.

BESTE BALIABIDE BATZUK
• Kalkulu koadernoak, 12. koadernoa.

• Tartekoak.
GOMENDATUTAKO IRAKURGAIA
MATERIAL OSAGARRIA
• 1. lan koadernoa, 8.-15. eta 38. or.

IRAKASLEARENTZAKO MATERIALA
• Aniztasuna lantzeko materiala, 8.-17. eta
114.-115. or.
• Ebaluaziorako materiala, 10.-13. eta 94.-95. or.
• Baliabideen CDa.

Gaueko ortzadarra
Leire ametsetan ari zen eta
bazekien ametsetan ari zela,
askotan izaten zuelako
amesgaizto hura.
Beti bezala, auto gorri
hegalari batean zihoan
gidari, gauez, hiri
argiztatuaren gainean.
Larri zebilen, ezagutzen ez zituen
neska-mutiko batzuengandik ihesi zihoalako.
Zer nahi ote zuten? Zergatik zetozkion
atzetik, ezagutzen ez bazituen?

IKASGELARAKO MATERIALA
• Horma irudiak, 1. Zenbakiak.
• ADErako CDa.

Gaietako zifraren bat falta duten batuketen eta kenketen

Proposamen didaktikoa
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Proposamen didaktikoa

Unitateko hiztegia.
Proiektuaren gainerako
materialekin duten
erlazio grafikoa.
Interes gunearekin zerikusia
duten gomendatutako
irakurgaiak.

Ustiaketa didaktikoa
Matematika 5

Zazpi zifratik gorako zenbakiak

Matematika 5

1. UNITATEA
M

E

7 Arrasto hauen atzean ezkutatzen den zenbakia

koloreztatuta dauden zifrek?

zein den jakin nahi du Paulek. Zein da?

• 34.768.907

• 15.736.890

• 23.808.465

• 845.786.435

10

Erdietsi
nahi diren
helburuak.

1. UNITATEA

2 Zenbat unitate adierazten dituzte zenbaki bakoitzean

Zenbaki-sistema hamartarrean eta posizio-sisteman zifra bakoitzak
zenbaki batean duen balioa haren kokapenaren araberakoa da.

• Zenbakiaren lau zifren batura 12 da.

09.325.765

H

• Ehunekoen zifra 7 da.

215.436.081

U

• Azkeneko bi zifrak berdinak dira.
• Milakoen zifra unitateen zifra

Nola irakurtzen dira honako zenbaki hauek?

0

baino handiagoa da.

PROIEKTUAREN MATERIALAK

0

HELBURUAK

LAN KOADERNOAK

• Zazpi zifratik gorako zenbakiak identifikatzea eta
aipatzea.

• 1. lan koadernoa, 8.-9. or.

1 ehunmilioiko = 100.000.000 unitate
1

ANIZTASUNA LANTZEKO MATERIALA

= 100 M1 = 100.000.000 U

100.000.000 ehun milioi irakurtzen da.

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

• I fitxa, 8. or.

CD ELKARRERAGILEA

Zenbaki bat deskonposatzea haren zifren kokapen-balioaren arabera:

• 1. unitatea, 1. jarduera.

8 Mikelek zenbaki bat idatziko du arbelean: Leirek

• Arbelean abako bat marraztu unitate ordena
berriekin, eta ikasleek emandako zenbakiak bertan
adierazi. Zenbaki horien zifren balio posizionalaren
arabera deskonposatu.

M

E

H

U

7

8

9

0

+9H

Laurogeita bi milioi bostehun eta laurogeita hamahiru

300.000.000 + 6.000.000 + 500.000 + 7.000 + 800 + 90

308

839.210.756
650.891.254

1 100 M1 = 100.000.000 U

.500
.768

50 HM1 = 5 EM1

300 M1 = 300.000.000 U

429.056.387
Idatzi 2, 4, 6, 5, 9, 7 eta 1 zifrekin osa dezakezun
bederatzi zifrako zenbakirik handiena eta txikiena.

bostehun eta zazpi mila zortziehun

• Ikasgelako liburuetan eta egunkarietan, zazpi
zifratik gorako zenbakiak bilatu, eta nola
irakurtzen diren idatzi.

ERANTZUNAK

Deskonposatu honako zenbaki hauek.

Zenbakien irakurketa eta idazkera:

• Zazpi zifratik gorako zenbakien diktaketak egin.

idatzi duen zenbakiak baino zazpi milioi gutxiago
eta sei hamarmilako gehiago izan behar ditu.
Zer zenbaki da?

Berrehun eta zortzi milioi hogeita hamabi mila

3 × 100.000.000 + 6 × 1.000.000 + 5 × 100.000 + 7 × 1.000 + 8 × 100 + 9 × 10

• Hondakinekin (lastotxoak, zirrindolak, etab.) abako
bat eraiki, zazpi zifratik gorako zenbakiak modu
manipulatiboan adierazteko.

1

Gogoratu

Kopiatu zure koadernoan, eta osatu.
10 HM1 = ..... M1 = ..... U

Kalkulatu buruz honako eragiketa hauek.

• 500 M1 = ..... HM1 = ..... EM1

30 HM1 = ..... M1 = ..... U

• 260.000 U = ..... H = ..... E

2.565 + 30

• 71.019 + 70

70 EM1 = ..... M1 = ..... U

• 7.000 EM = ..... M1 = ..... HM1

5.383 – 60

• 62.694 – 90

90 EM1 = ..... M1 = ..... U

• 400 HM = ..... EM = ..... M1

43
43

Proiektuaren
materialak.

26.000 H = 2 600 E

7.000 M1 = 7.000.000.000 U

700 M1 = 70 HM1

9.000 M1 = 9.000.000.000 U

40 EM = 4 M1

2 4.000.000 U

• 7. ariketakoaren antzeko zenbakien igarkizunak
idazteko eskatu ikasleei; eta, gero, igarkizunak
trukatu, asmatzeko.

700.000 U

2.000.000 U

6.000 U

70.000 U

800.000.000 U

7.000.000 U

80 U

Milioi bat hirurehun eta berrogeita bost mila seiehun eta
laurogeita zazpi.

• Unitateen ordenen taularekin horma irudi bat egin,
gogoratzeko eta kontsultarako.

Aniztasunari arreta
egiteko ariketak,
indartzekoak eta
sakontzekoak.

Ikaslearen
liburuko orrialdeak
irudikatzen dira,
ariketen erantzunak
emanda.

Ehun eta bat milioi ehun eta bat.
Hogeita lau milioi hamar mila eta bi.

OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

ARIKETAK
Indartzea

BALIABIDEAK

23.567.678 zenbakia nola irakurtzen den idatzi.

• Hondakinak (lastotxoak, zirrindolak...)
zenbakien balio posizionala adierazteko abako bat
eraikitzeko.

Zein da hamarmilioikoen zifra?
Zenbat milioi ditu zenbakiak?
• Honako zenbaki hauek deskonposatu.

• http://primaria.aulafacil.com/matematicasquinto-primaria/Curso/Lecc-2.htm

Berrehun milioi eta hamahiru.
Laurogeita sei milioi bost mila eta hogeita hamahiru.

• Idatzi zer zenbakiri buruz ari garen.
Zortzi zifrako zenbaki txikiena.
1etik 9rako zifrak errepikatu gabe dituen zenbaki
handiena.

1etik 9rako ariketak egiteko, 1-2-4 egitura

0tik 8rako zifrak errepikatu gabe dituen zenbaki txikiena.

egitura erabilita.

5 HM1 + 8 EM + 6 HM + 7 M + 3 E + 9 U

• Gabonetako Loteriaren zozketako zenbakiak «abesten»
jolastu. Hamar txarteltxotan, bost zenbaki eta zazpi
zifratik gorako kopuruko bost sari idazteko eskatu ikasleei.
Txarteltxoak bost poltsatan sartu, eta, txandaka,
Loteriaren sari nagusia abestu, honako bideo honetan
ikusten den bezala.

Bederatzi zifrako zenbaki handiena.

14. orrialdeko lauki urdineko hiru atalen
egin (lehenengo atala bi

• Munduko hogei herrialde jendetsuenen zerrenda egin,
biztanleen kopurua idatzita.

Ea behar bezala irakurtzen eta idazten dituen zazpi zifratik
gorako zenbakiekin adierazten diren kopuruak eguneroko
testuinguruetan.

Sakontzea

ELKARLANEKO IKASKUNTZA

1.100.001

• Lagunen baten etxeko telefono zenbakia idatzi, eta
hamarmilioikoen eta ehunmilioikoen esanahia zein
den adierazi.

Hamazazpi milioi hirurogeita hamahiru mila eta hamalau.

Bederatzi zifrara arteko zenbakien deskonposaketa
lantzeko webgunea (gaztelaniaz).

Ehun eta hamar milioi mila ehun eta hiru.

Ea lotzen dituen hamarmilioikoak eta ehunmilioikoak eta
zortzi eta bederatzi zifrako zenbakiak kontzeptu horiek
erabiltzen diren ohiko egoerekin.

101.001.010

208.032.432

82.000.593

+ 5 M1 + 6 HM + 3 E + 7 H + 6 U
+ 2 M1 + 4 EM + 6 M + 8 E + 9 H + 7 U

8 EM1 + 3 HM1 + 9 M1 + 2 EM + 1 HM + 7 E + 5 H + 6 U
6 EM1 + 5 HM1 + 8 EM + 9 HM + 1 M + 2 E + 5 H + 4 U
4 EM1 + 2 HM1 + 9 M1 + 5 HM + 6 M + 3 E + 8 H + 7 U

6 Handiena: 976.543.210
Txikiena: 102.345.679

7 3.711
8 301.560.768
9 192

2.595

71.089

340

5.323

62.604

http://www.youtube.com/watch?v=EJQR65awVfc

Proposamen didaktikoa

Matematika 5

Zenbakiak ordenatzea

Matematika 5

1. UNITATEA

gaizki ebatzita dauden konparazioak.

• 230.510 > 2 EM + 3 HM + 5 E + 1 U

Zifra kopuru bera duten bi zenbaki ordenatzeko, zifraz zifra konparatu
behar dira, ezkerretik hasita.

• 5.085.902 < 5 × 1.000.000 + 8 × 10.000 + 5 × 1.000 + 9
• 6.972.687 < 1.000.000 + 900.000 + 700 + 80 + 7
• 987.604.021 = 9 EM1 + 8 HM1 + 7 M1 + 6 HM + 4 M + 2 H + 1 U

A
7.350.124

PROIEKTUAREN MATERIALAK

7 Ordenatu mikroskopio bakoitzeko digituak, kasu bakoitzean ahal den

zenbakirik handiena osatzeko.

HELBURUAK
• Bederatzi zifrara arteko zenbakiak, <, = eta >
ikurrak erabiliz, ordenatzea.

Edukiak lantzen
orientatzeko eta
laguntzeko
iradokizun
metodologikoak.

1. UNITATEA

6 Erreparatu zenbakien deskonposaketari kasu bakoitzean, eta zuzendu

Zer erlauntzetan dago erle gehien?

LAN KOADERNOAK

B
7.398.604

7.350.124 < 7.398.604 denez, erle gehien dituen erlauntza B da.
Zenbaki batek beste batek baino zifra gehiago baditu, bietan handiena hori da.

• 1. lan koadernoa, 12. or.
8 1
5 0 2 7
3 4

5

2 4
1 0 8
3 9

ANIZTASUNA LANTZEKO MATERIALA
• I fitxa, 12. or.

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

1

• Bi zenbaki konparatzeko eman beharreko pausoak
azpimarratu.
• Ikasleei eskatu bakoitzak 3. ariketakoak bezalako
txartelak egiteko, eta ikaskideenekin
konparatzeko. Gelako zenbaki handiena eta
zenbaki txikiena duten txartelak bilatu.
• 6. ariketa nola egin duten galdetu. Horrela, ikasle
guztiek ariketa bera ebazteko estrategia ugari
erabiltzen ikasiko dute.
• 8. ariketa bateratu, eta ikasleei eskatu problema
horretarako galdera bat asmatzeko.

Begiratu, eta zuzendu oker dauden eragiketak zure
koadernoan.

4

• 269.478 < 261.479

12.234.456

588.677

• 7.481.253 > 7.421.153
• 45.392.105 = 45.392.150
• 92.575.204 > 92.675.204
• 100.592.371 < 100.592.371
2

Ordenatu honako zenbaki hirukote hauek txikienetik
handienera.

Konparatu honako zenbaki hauek, <, = edo > ikurrak
erabilita.
• 47.351.732 eta 47.351.732

5

• 372.415.823 eta 379.415.823
• 201.347.546 eta 20.532.746

583.456

2.234.561

578.677

12.234.561

1.357.911

385.101.724

2.457.922

40.207.165

1.357.912

40.721.156

Ordenatu honako prezio hauek handienetik
txikienera.
10 ¤
36.702.4

• 604.345.621 eta 604.345.629

CD ELKARRERAGILEA

Osatu dituzun bi zenbakietatik, zein da txikiena?

• 1. unitatea, 3. jarduera
Erreparatu aurreko urtean eman diren txertoen kopuruari buruzko datuei.
errubeola

txarranpina

barizela

1.752.836

1.256.036

851.402

ERANTZUNAK

Ordenatu taulako datuak handienetik txikienera.
Zer birusen kontrako txertoa hartu da gehien?

1 269.478 > 261.479

Zer kasutan txertatu dira milioi bat lagun baino gutxiago?

Zuzena

Bi astronauta bietatik nork egin dituen kilometro gehien eztabaidatzen
ari dira. Sergeik dio 618.970.651 km egin dituela; eta Vladimirrek, ia
zazpi ehunmilioikora iritsi dela. Bietatik zeinek egin du kilometro

45.392.105 < 45.392.150
92.575.204 < 92.675.204

Azaldu zer urrats egingo dituzun hiru zenbaki
hauetatik handiena zein den jakiteko

21.562.403

100.592.371 = 100.592.371

210.562.034

47.351.732 = 47.351.732

201.347.546 > 20.532.746

372.415.823 < 379.415.823

604.345.621 < 604.345.629

Zenbaki bakoitzaren zifren kopurua zenbatuko nuke.
Zifren kopuru handiena duen zenbakia izango da handiena.
Zifren kopuru bera izango balute, zifraz zifra konparatuko
nituzke, ezkerretik hasita. Handiena 210.562.034 da.

21.572.430

578.677 < 583.456 < 588.677

BALIABIDEAK
• Txartelak ikasleek zazpi zifratik gorako zenbakiak
idazteko eta konparatzeko.
• http://www2.gobiernodecanarias.org/
educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/
actividades5/tema1_P4/tema1_pr4.swf
Zazpi zifrako eta gehiagoko zenbakiak lantzeko
ariketak biltzen dituen webgunea (gaztelaniaz).

18. orrialdeko lauki urdineko bi atalen
IRAKURGAI ELKARBANATUA egin. Taldeko lau kideek
parte har dezaten, bi ikaslek enuntziatuak irakurriko
dituzte; eta beste biek, adibideak.
Ariketak. 1.tik 10.erako ariketak ebatzi,
ARKATZAK ERDIRA egitura erabiliz.
Zuzenketa egiteko, ZENBAKIA egitura erabil daiteke.

2.234.561 < 12.234.456 < 12.234.561

Ea ordenatzen dituen bere inguruko zenbakizko kopuruak.

• Bikote bakoitzeko zenbaki handiena zein den adierazi.
22.234.456 eta 9.834.561

52.234.561 eta 405.901.724

7.207.165 eta 70.721.156

8.481.253 eta 8.421.153

• < edo > ikurrak erabili, honako zenbaki bikote hauek
konparatzeko.
553.675

ELKARLANEKO IKASKUNTZA

1.357.911 < 1.357.912 < 2.457.922

ARIKETAK
Indartzea

900.900

553.756
9.008.990

803.477.914

8.477.914

62.384.902

62.395.186

• Honako zenbaki hauek txikienetik handienera ordenatu.
2.358.923

23.538.323

2.358.323

Sakontzea
• Honako zenbaki hauek handienetik txikienera ordenatu.
135 M

40 HM

208 M1

13 M1

• 21.246.325 baino handiagoak eta txikiagoak diren hiruna
zenbaki idatzi.

• NANaren, pasaportearen edo egoitza txartelaren zenbakia
idatzi, eta taldeka, handienetik txikienera ordenatu.
Ea egoki erabiltzen dituen baino handiagoa, …ren berdina
eta baino txikiagoa adierazpideak.
• Baino handiagoa, … ren berdina eta baino txikiagoa
adierazpenak erabili, honako autonomia erkidegoetako
biztanleria datuekin testu bat idazteko.
Kanariar uharteak: 2.126.769
Andaluzia: 8.424.102

Galizia: 2.795.422
Euskal Herria: 2.193.093

Ea konparatzen dituen magnitudeen neurriak, eguneroko
problemak ebazteko.
• Munduko lau ibai luzeenen luzera handienetik txikienera
ordenatu. Zer herrialdetan jaiotzen diren ikertu.
Yangzi ibaia: 6.300.000 m

Nilo ibaia: 6.650.000 m

Amazonas ibaia: 6.800.000 m

Mississippi ibaia: 6.275.000 m

40.207.165 < 40.721.156 < 385.101.724

5 63.894.542 > 63.894.043 > 36.702.410 > 6.386.740
6 Ondo
5.085.902 > 5 × 1.000.000 + 8 × 10.000 + 5 × 1.000 + 9
6.972.687 > 1.000.000 + 900.000 + 700 + 80 + 7
987.604. 021 > 9 EM1 + 8 HM1 + 7 M1 + 6 EM +
+4M+2H+1U

7 87.543.210

98.543.210

Txikiena 87.453.210 da.

8 12.574.301 > 1.752.836 > 1.256.036 > 851.402
Gripearen aurkako txertoa.
Barizelaren kasuan.

9 Vladimirrek, 618.970.651 zenbakia 6 EM1tik gertu
dagoelako, eta Vladimirrek egin duen kilometroen kopurua
7 EM1 inguru delako.

10 572

2.690

26.723

143

6.135

38.101

Oinarrizko gaitasunen
eta Askotariko
adimenen garapena,
gaitasun adierazleak
eta ariketak barne.

Proposamen didaktikoa

Sekzioen araberako
Elkarlaneko ikaskuntzaren
garapena, elkarlaneko teknikak
eta egiturak erabiltzeko
iradokizun batzuekin.

Eta gainera...
Edukiak barneratzea
errazteko baliabideak
eta teknologiak.

Proposamen didaktikoa
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Irakaslearentzako eta
gelarako materiala II
Aniztasuna lantzeko materiala
Fotokopiatzeko materiala, ikaslearen liburuko programazioari
doitzen zaizkion unitate didaktikoetan banatuta.
I

Zatiki baliokideak
Ikaslea:

Zailtasun handiena
duten edukiak
indartzeko fitxak.

0

Ikasturtea:

Data:
ZENBAKIAK

1

1

Honako baieztapen hauetatik, zein betetzen dute zatiki baliokideek?
Azpimarratu.
• Unitatearen zati bera adierazten dute.
• Zatiki horien gaiak gurutzatuta biderkatzean, biderkadura bera lortzen da.

2
3

• Zatiki horien gaiak gurutzatuta biderkatzean, biderkadura desberdina lortzen da.
2

Erreparatu lehenengo adibideari, eta kalkulatu bi zatiki baliokide, horien
gaiak zenbaki batez biderkatuta. Ondoren, kalkulatu bi zatiki baliokide,
haien gaiak zenbaki batez zatituta, bigarren adidean bezala.

4

×5

Zatikia:

5

7
8

3

•

5
=
7

Zatiki baliokidea

Zatikia:

•

6
=
9

6
12
=
7
14

10
11
4

5
=
7

Adimena aktibatzea

Zatiki baliokidea

•

6
=
9

•

40
=
20

•

40
=
20

6 × 14 = 84; 7 × 12 = 84

•

12
=
42

•

12
=
42

Baliokideak dira.

•

5 20
=
7 16

×

=

;

×

=

•

8 80
=
9 90

×

=

;

×

=

baliokideak.
Baliokideak

Ikaslea:

Ikasturtea:

Data:
ERAGIKETAK

.

1

35
–27

35
–27

7tik 10era 3 daude

3+5=8

Zenbait eduki
sakontzeko fitxak.

0

Hurrenez hurreneko bi hamarrekori dagozkien bi zenbakiren arteko
kenketa egiteko, unitateei erreparatu behar diet.

Eragiketak:

Erantzuna:

S

Batuketak eginez kenketak egiten

.

Errosek negutegiko landareen 3 ureztatu ditu; eta Xabierrek, 4 .
8
6
Bietako zeinek ureztatu du landare gehien? Zergatik?
Datua:

28

4
8

16
32
:4

•

Erreparatu adibideari, eta egiaztatu honako zatiki hauek baliokideak diren ala ez.

9

12

:4

15
35

3
7
×5

6

2

8

.

3
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1

4 2
– 3 7

2

5

Erreparatu aurreko adibideari, eta egin honako kenketa hauek.
7 5
– 6 8

5 2
– 4 3

6 2
– 3 7

6
7

Osatu honako taula hau.
Kenketa

Falta dira…

42 – 38

8

2

56 – 49

9

1

95 – 86

6

Batuketa

Kendura

2+2

4

8
9

7

+

10

83 – 75

11

21 – 17

12

92 – 83

Ikaslea:

0

1

Ikasturtea:

3

Problemak
ulertzea

58
–44

Data:

2 9
– 1 5

Inguratu problemaren enuntziatuarekin bat datorren eskema.
• Xabierrek 20 km egin ditu aste honetan bizikletaz; eta haren seme-alabek,
Anek eta Mikelek, 7 km bakoitzak. Hiruron artean, amak baino 5 km
gehiago ibili dituzte. Zenbat kilometro egin ditu amak?

1

58
–44
4tik 10era 6 daude

6 + 8 = 14

7 7
– 6 2

14
6 6
– 5 3

9 7
– 8 0
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20 km

3

7 km
? km

4

7 km

20 km

5 km

7 km

7 km

15
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5 km

? km

• Zergatik ez da zuzena beste eskema?

5
6

Erreparatu adibideari; honako honetan erantzunak bi zifra ditu. Egin gainerako kenketak.
Adimena aktibatzea

Problema bat marrazki baten bidez eskematizatzea

.
2

Inguratu problemaren datuekin bat datorren marrazkia.
• Mirenek hiru dozena arrautza bildu ditu amona Maixaren oilategian; baina
hozkailurako bidean 4 arrautza hautsi zaizkio. Zenbat arrautza geratu
zaizkio amonari?

7
8
9

• Idatzi beste marrazkiari legokiokeen enuntziatua.

11
12

Adimena aktibatzea

Problemak ulertzeko fitxak,
ebazteko eta eragiketak egiteko
gaitasuna hobetzeko.

10

16

.
3

Egin problemaren enuntziatua behar bezala adierazten duen eskema,
baina ez ebatzi.
• Lorategi batean 7 ildo egin dituzte, eta ildo bakoitzean 8 geranio landatu
dituzte. 12 geranio alferrik galdu badira, zenbat geranio daude lorategian?

8

Orientazio espaziala

© IBAIZABAL / FOTOKOPIATZEKO MATERIAL BAIMENDUA
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Ikaslea:
1

Ikasturtea:

Data:

0

Osatu esaldiak honako irudietako bakoitzak duen aurpegi kopuruarekin.

1
2
3
4
aurpegi ditu.

aurpegi ditu.

5

aurpegi ditu.

6
7
8
9
aurpegi ditu.

aurpegi ditu.

aurpegi ditu.

Adimena aktibatzea

12

aurpegi ditu.

© IBAIZABAL / FOTOKOPIATZEKO MATERIAL BAIMENDUA
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Proposamen didaktikoa

10

aurpegi ditu.

11

Adimena aktibatzeko fitxak,
gaitasunak garatzeko eta
pentsaera estrategiak hobetzeko.

16

aurpegi ditu.

121

18/06/13 11:26

Ebaluaziorako materiala
H

Fotokopiatzeko materiala, hasierako, unitateko, hiruhileko eta
amaierako ebaluazioekin.

Ikaslea:

Ikasturtea:

Data:

EDUKIEN ebaluazioak

17 Larraitzen gurasoek garbigailu bat eta hozkailu bat erosi dituzte. Guztira,

DIAGNOSTIKORAKO ebaluazioak

1.208 € ordaindu behar dituzte. Hasieran, 458 € ordaindu dituzte; eta
gainerakoa, 10 hilabetean ordainduko dute. Zenbat ordainduko dute hilero?

.

Edukien ebaluazioa

18 Enekok hiru poltsa bete ditu supermerkatuko erosketekin.

Poltsa batean 2,2 kg patata eta 1,8 kg tipula daramatza;
beste poltsan, 3,5 kg freskagarri; eta azken poltsan, 1,5 kg fruta.
Zenbat gramo daramatza guztira Enekok hiru poltsen artean?

Zenbakiak
Ikaslea:

Data:

Data:

OG ebaluazioa - Unitatea

Ikasturtea:

>

>

877.199 ordu

>

>

>

Adierazi honako zenbaki hauek zenbakizko zuzenean.
3.465

3.546

3.890

4.157

Biologoen talde batek baso batean zenbat espezie dauden zenbatu du.
Erreparatu haien kalkuluei honako taula honetan, eta esan baieztapenak
egia (E) ala gezurra (G) diren.
Zuhaitzak

1.356.404

Orkideak

923.081

Onddoak eta perretxikoak

1.258.227
12.760.535
527.384

Tximinoak

8.478

Narrastiak eta anfibioak

530.348

Inurriak baino zuhaitz gutxiago dago, baina
perretxikoak baino zuhaitz gehiago.
Basoko hegaztien eta narrastien eta anfibioen batura
milioi bat baino txikiagoa da.
Zuhaitzak baino orkidea gehiago dago.

64
3

3.000

3.100

3.200

3.300

3.400

3.500

3.600

3.700

3.800

3.900

4.000

4.100

OG ebaluazioa - Hiruhilekoa

2.900

4.200

• Zer zenbaki dago 4.000tik hurbilen?

4

09/07/13 11:40

12

• 3.922 – (640 + 2.333) = 5.615

Unitate bakoitzeko
edukien bi ebaluazio
daude, maila
desberdinekoak.

Kalkulatu buruz zer zenbaki den kasu bakoitzean.
• 6.000 batzen badiot, 97.296 lortuko dut.

Ebaluaziorako SARETAK

004_057_102886E_Contenidos.indd 10

20
0

Astelehena

Asteartea

Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna

Asteazkena

Osteguna

.

Guztira

Ikasle
kopurua
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• 8.000 kentzen badiot, 20.319 lortuko dut.
• 7.000 batzen badiot, 71.303 lortuko dut.
• 3.000 kentzen badiot, 5.424 lortuko dut
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.
• Batez beste, zenbat ikasle doaz egunero eskolaz kanpoko jardueretara?

• Astearteetan, ikasleen bosten bat doa patinaje eskoletara. Guztira, zenbat
ikasle doaz egun horretan ematen diren gainerako ekintzetara?

.

© IBAIZABAL / FOTOKOPIATZEKO MATERIAL BAIMENDUA
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1,5 cm

E

• 99 : 48

• 68 × 33

• 72 : 17

• 81 × 77

• 54 : 18

Xabatek akueduktu baten maketa egin nahi du; eta, hasteko,
marrazkiko txantiloia egin du.
• Maketak irudikoaren moduko sei arku baditu,
zer azalera hartuko du?

2

EDUKIEN ebaluazioak

Maddik eta Erlantzek komuneko lauzak aldatu nahi dituzte. Horretarako,
zenbat lauza erosi behar dituzten kalkulatu behar dute.

Ikaslea:

• Bainuontziak hartzen ez duen eremuan 2 dm-ko aldea duten lauzak ipini
nahi dituzte. Zenbat lauza behar dituzte?

Ikasturtea:

Zure lehengusu zaharrena arkitektura ikasten ari da eta berarekin
museo berria bisitatzeko gonbita egin dizu hari buruzko lan bat egin
behar du eta. Sarreran, museoari buruzko grafiko bat eta informazioa
topatu dituzue.

.

Data:
Etxe orratza

Erdi Aroko katedrala
249,08 m

Tenplu erromatarra

• Bainuontziak hartzen duen eremuan lauza txikiagoak ipini nahi dituzte,
10 cm-ko aldea dutenak. Zenbat lauza behar dituzte?

Txabola neolitikoa

42,2 m
18,37 m

1,55 m

3

.
• Lauza handi bakoitzak 7,50 € balio baditu, zenbat balio du mota
horretako lauzen metro karratu batek?

Museoak lau solairu ditu:

Bisita gidatuak:

Beheko solairua: Historiaurreko eraikinak eta kafetegia.

Lehenengo solairua: «Antzinako Erroma»,
12:00etan.

Lehenengo solairua: Antzinaroko eraikin erromatarrak.

.

Bigarren solairua: Erdi Aroko eraikinen fatxaden, bobeden eta arkuen hondarrak eta erreprodukzioak.

Lotu baliokideak diren azalera neurriak, eta ordenatu txikienetik
handienera metro karratutan adierazita.
7,65 m

800 cm

2

36.000 cm

2

4,58 m2

458 dm

2

76.500 cm2
<

Hirugarren solairua: arkitektura modernoa.
2

8 dm2
<

1

3,6 m2

Bigarren solairua: «Erdi Aroa», 14:15ean.
Hirugarren solairua: «Arkitekturako
joera berriak», 10:15ean.

Solairua

Erakusketa

Bisita gidatua eta ordutegia

OG ebaluazioa - Hiruhilekoa

OG ebaluazioa - Hiruhilekoa
Ebaluaziorako SARETAK

12 cm
© IBAIZABAL / FOTOKOPIATZEKO MATERIAL BAIMENDUA

Arkitektura modernoa gustuko duzue eta hirugarren solairura igo zarete
erakusketa ikustera eta bisita gidatuan parte hartzera. Sarrerako
panelean agertzen den etxe orratzaren maketa bat dago; eta kartel
batean, eraikitako solairu bakoitzak 4,79 m-ko altuera duela azaltzen da.
Zure lehengusuak gogoan du eraikinak 50, 52 edo 54 solairu zituela.
Hiru aukeretatik zein da zuzena?

.
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Ebaluaziorako SARETAK

4 cm

2,5 cm

.

004_057_102886E_Contenidos.indd 53
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2

120_142_102886E_CB_Trimestral.indd 129

Ondoren, eraikinik bitxienen oinarrien planoak erakutsi dizkizue. Bakoitzak
forma desberdina du. Kontatu dizue eraikinak inauguratzeko zinta gorri bat
ipintzen dutela eraikinaren inguruan, haren formari jarraituz.
• Zure lehengusuak museoari buruzko bere lanean erabiliko du informazio
hori, eta eraikin bakoitzean zenbat zinta gorri erabiliko duten kalkulatu
behar du. Lagun iezaiozu kalkulatzen.
85,88 m

32,6 m

A
45,45 m

B

C

13,2 m
23 m

39,88 m

.
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4
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6 cm

52

.

130

Museoko informazio orri guztiak agortu dira baina informazio guztia aurreko
panelean daukazu. Antolatu solairu bakoitzean aurki dezakezunari buruzko
eta bisita gidatuen ordutegiei buruzko informazioa honako taula honetan.

Data:

• Julenek kontatu dizue panelekoa baino altuagoa den beste etxe orratz bat
eraikitzen ari direla. Herrialdeko altuena izango da eta 13,13 m gehiago
izango ditu. Zenbat metro izango ditu etxe orratz berriak?

2

Hiriaren eta arkitekturaren museoa

Ikasturtea:

«Arkitekturako joera berriak» izeneko bisita gidatua hasi da. Gidariak
Julen du izena, eta Neolitikoko gizakiaren lehenengo txaboletatik gaur
egungo etxe orratzetara eraikuntzak gero eta altuagoak izan direla esan
du, arkitekturan izandako aurrerapenei esker.
• Galdetu du ea badakizuen zenbat metro altuagoak diren oraingo eraikinak,
eta zuk sarrerako paneleko informazioa gogoratu duzu. Zenbat metro
altuagoak dira?

OG ebaluazioa - Unitatea

• Zer azalera du armarriak guztira?

Ebaluaziorako SARETAK

Kalkulatu buruz honako eragiketa hauen gutxi gorabeherako emaitzak.
• 13 × 41

• Zer azalera du armarriaren ertzak?

OG ebaluazioa - Hiruhilekoa

D

2 cm
E

Data:

11
B

3

DIAGNOSTIKORAKO ebaluazioak

EDUKIEN ebaluazioak
DIAGNOSTIKORAKO ebaluazioak

Azalera

C

D
3 cm

6

Data:

B

2,5 cm

Ikasturtea:

Begiratu honako armarri honi, eta karratua neurri unitate gisa hartuta,
erantzun galderei.
• Zer azalera du armarriko loreak?

EDUKIEN ebaluazioak

B

C

Ikaslea:

• Zer azalera du gainerakoak?

A

2 cm

Ikaslea:
1

OG ebaluazioa - Unitatea

Eragiketa

5

B

Danelek katu baten figura egin du tangramarekin.
Kalkulatu zer azalera duen poligono bakoitzak.
A

2

Azalera eta azalera neurriak

DIAGNOSTIKORAKO ebaluazioak

Ikasturtea:

11

OG ebaluazioa - Unitatea

Ikaslea:
4

Diagnostikorako lau
ebaluazio sartzen dira:
hasierako bat, aurreko
ikasturteko edukiei
buruzkoa; eta beste hiru,
hiruhileko bakoitzaren
bukaerarako.

• Zer egunetan doa ikasle gutxien eskolaz kanpoko jardueretara?
Zenbat ikasle doaz egun horretan?

Oinarrizko gaitasunen ebaluazioak
Oinarrizko gaitasunen
ebaluazioa dauka,
unitateen arabera.

65

09/07/13 11:50

• Zein da datu horien moda?

Egiaztatu honako eragiketa konbinatu hauek, eta zuzendu oker daudenak.
• (8.910 – 2.047) + 1.301 = 8.165

© IBAIZABAL / FOTOKOPIATZEKO MATERIAL BAIMENDUA

40

.

Narrastiak eta anfibioak baino hegazti gehiago dago.
Ia bederatzi mila tximino daude.

Inurriak
Hegaztiak

60

41,5 m

702.048 ordu

545en bukatzen da, eta milakorik
hurbilena 8.000 da.
2

80

OG ebaluazioa - Hiruhilekoa
EDUKIEN ebaluazioak

1.226.378 ordu

145.859.312

OG ebaluazioa - Hiruhilekoa

1.566.375 ordu
Muskerra

Ebaluaziorako SARETAK

788.422 ordu
Kakatua

5 HM1 + 2 M1 + 4 EM + 3 HM + 9M +
+ 3 E + 7 H + 1U

OG ebaluazioa - Unitatea

1.535.890 ordu

Balea

Idatzi nola irakurtzen diren honako zenbaki hauek.
Honela irakurtzen da

DIAGNOSTIKORAKO ebaluazioak

Gizakia

1

EDUKIEN ebaluazioak

Ordenatu honako animalia hauek handienetik txikienera bizi iraupenaren
arabera.

OG ebaluazioa - Hiruhilekoa
Ebaluaziorako SARETAK

Ikaslea:

• Lau milioi seiehun eta hirurogeita bi mila eta berrogeita hamazazpi

OG ebaluazioa - Unitatea

DIAGNOSTIKORAKO ebaluazioak

B

3

10

Zenbakiak

Ebaluaziorako SARETAK
DIAGNOSTIKORAKO ebaluazioak

1

• 91.536.440

Otarraina

• Lorezain batek 24 m-ko perimetroa duen lorategi angeluzuzena du. Haren
gainazala 2 × 2 m-ko zelai zati karratuekin estali nahi badu, zenbat karratu
beharko ditu lorategia estaltzeko?

Ebaluaziorako SARETAK

• Hirurogeita hamazazpi milioi laurehun eta laurogeita hamar mila ehun eta zortzi

Dortoka

.
19 Erreparatu marrazkiari, eta ebatzi problema.

Ikasle kopurua
120
100

Idatzi zifraz edo letraz honako zenbaki hauek.
• 349.122.807

2

Data:

Erreparatu grafikoari, osatu taula, eta erantzun galderei.

OG ebaluazioa - Unitatea

1

Ikasturtea:

Ikasturtea:

eskolak bukatzean.

DIAGNOSTIKORAKO ebaluazioak

A

EDUKIEN ebaluazioak

EDUKIEN ebaluazioak

Ikaslea:

1

OG ebaluazioa - Unitatea

Problemak

16 Liberen ikastetxeko ikasle askok eskolaz kanpoko jarduerak egiten dituzte

OG ebaluazioa - Hiruhilekoa

H

129

09/07/13 12:02

Hiruhilekoko oinarrizko
gaitasunen ebaluazioek
aldi hori bukatzean ikasleen
garapena egiaztatzea
ahalbidetuko dute.

09/07/13 12:02

Material hori guztia ebaluazio irizpideak eta zereginen adierazleak proposatutako ariketekin lotzeko
taulek osatzen dute, eta horrez gain, ebaluaziorako saretak ere txertatzen dira, edukien eta ikasleek
lortutako oinarrizko gaitasunen kontrola egiteko. Sareta horiek baliabideen CDan daude.
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Proposamen didaktikoa

sV

18

Norberaren beharren arabera
alda daitekeen PDFa
fotokopiatzeko baliabide
guztiekin.

ui

Hainbat programaren tutorialak,
Word, Paint, Power Point…
gelan IKTak lantzeko.

lL

Gelako programazioak.

r ia

Hiru lan koadernoen
erantzunak.

Proposamen didaktikoa
PDFan, ordenagailurako
edo tabletarako.
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Baliabide digitalen CDa
irakaslearentzat.

ADEn proiektatzeko
ikaslearen liburua.

Proiektuko horma irudi
guztiak ADEn proiektatzeko.

Matematika
Gr

Baliabideen CDa

BALIABIDEEN CDa
©

5

Gelako horma irudiak

LVIVES
GRUPO EDE

metrikoak
5. Gorputz geo
3. Irudi lauak

LVIVES
GRUPO EDE

Zenbakiak

1. Zenbakiak

Zilindroa

Neurriak

5

1,1

1

1,3

1,2

3

2

1

0

zenbakitzailea
izendatzailea

1,4

1,5

1,8

1,7

2

1,9

1,9

Irudi lauak

2

1

Triangelu motak

2

bost seiren

hiru laurden

bi heren

erdi bat

A (+ 3, + 2)

+3

ardatz
horizontala

Bi alde soilik ditu berdinak.

Hiru aldeak berdinak ditu.

ANGELUEN ARABERA

GRUPO EDELVIVES

+5

+4

Angeluzorrotza

Angeluzuzena

–3

–2

Masa

k
zenbaki oso positiboa

ak
zenbaki oso negatibo
–4

4. Irudi
Angelukamutsa

lauen az
alera

Trapezoidea

Trapezioa
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Datuak

Alde bat ere ez da beste baten paraleloa.

Urdina

Erronboid
earen aza
lera

altuera

aldea

A = aldea
dm

cm

10 m

mm

1

0,1 m

0,01 m

0,001 m

1

Estatistika eta probabilitatea

Azalera

kL

hL

1.000 L

100 L

daL

L

dL

cL

10 L

mL

1

0,1 L

0,01 L

0,001 L

hm2

dam2

m2

10.000 m2

dm2

100 m2

cm2

1

mm2

0,01 m2

0,0001 m2

0,000001 m2

Matematika - Lehen

1

hg

dag

g

dg

100 g

cg

10 g

mg

1

0,1 g

0,01 g

0,001 g

altuera

× aldea

GRUPO

IVES

GRUPO EDELVIVES

Grafikoak
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datua da.

Batez bestekoa: datu guztien
batura datuen kopuru osoaz
zatitzearen emaitza da.

Barra grafikoak
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Matematika arloaren
metodologia
Hasierako hurbilketa batean zenbakiekin eta formekin
loturiko ezagutza multzoa da matematika, eta pixkanakapixkanaka osatuz doa, askotariko egoerak aztertzeko modu
bat eratu arte. Lehen Hezkuntza garaian horrek duen
zentzua esperimentala da, batik bat; ikaskuntza edukiek
ikaslearentzako hurbilekoa eta ingurukoa dena hartzen
dute oinarri, eta problemak ebazteko eta ikuspegiak
konparatzeko testuinguruetan jorratzen dira. Ikasleek
dagoeneko badakizkiten ezagutzetatik eta norberaren
esperientzietatik abiatuta ikasi behar dute; hori dela eta,
ikaslearen liburuan CD bat txertatzen dugu.
Lehen Hezkuntzako Matematika arloak ikasleek oinarrizko
matematikarako gaitasunak garatzea du xede, zenbakien
alfabetatzea, eta kalkulu eragiketak eskatzen dituzten
problemak ebazten hastea, geometriako ezagutzak lortzea
eta estimazioak egitea, eta horiek guztiak eguneroko
bizimoduko egoeretan erabiltzeko gai izatea.
Arloaren oinarri orokor hori eta Lehen Hezkuntzako curriculuma eratzen duten elementuak abiapuntu, Pixepolis proiektuaren honako proposamen didaktiko hau garatu da
Matematika arloko 3. ziklorako, eta honako multzo hauetan
banatuta dago:
• Zenbakiak. Lehen Hezkuntzako 2. zikloan barneratutako
zenbakizko zentzua finkatzea da xedea: zenbakiak deskonposatzeko, zenbaki sistema hamartarraren egitura
ulertzeko eta erabiltzeko, eta eragiketen propietateak eta
haien arteko erlazioa erabiltzeko gaitasuna. Gainera, zenbaki osoaren kontzeptua eta hura zenbakizko zuzenean
adieraztea aurkeztu zaie.
• Eragiketak. Oinarrizko eragiketak ikasten jarraituko dute,
baina haien zailtasuna apurka-apurka handituz.
Algoritmoen urratsak modu grafikoan aurkezten dira
ikasleek modu erraz eta ordenatuan jarraitzeko.
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• Buruzko kalkulua. Buruzko kalkulurako hainbat estrategia garatzen dira, eta ikasleek euren kabuz bestelako
estrategiak sortzea bultzatzen da. Xedea da ikasleek
jarioz kalkulatzea eta arrazoizko estimazioak egitea.
• Neurria. Ziklo honetan, 2. zikloan erabilitako neurri unitateak finkatuko dira, eta bolumenaren neurketa gehituko
da; neurketak egingo dira ohiko tresna eta neurri unitate
egokiak erabiliz, eta eguneroko bizimoduko objektuen
gutxi gorabeherako neurketak ere egingo dituzte.
Horrekin hainbat helburu lortu nahi dira: alde batetik, magnitudeak neurtu behar diren egoerak ulertaraztea behar
bezala interpreta ditzaten; eta bestetik, erabilitako unitateak
eta neurketetan erabilitako prozesua ezagutzeko eta ahoz
nahiz idatziz eta hitz egokiak erabiliz adierazteko interesa
piztea.
Magnitudeak zein diren jakinda, neurketak modu grafikoan
eta hainbat egoera errealetan eta horiek egiteko mekanismoak zehaztuz egiten hasiko dira: unitatea aukeratzea,
unitateen arteko erlazioak, etab.
• Geometria. Geometriari ikasleak era autonomoan barneratzeko moduan ekiten zaio, benetako material eta ereduak erabiliz. Planoari dagokionez, angelu, irudi lau, irudi
zirkular, gorputz geometriko, irudi biratu, transladatu eta
simetrikoak lantzen dira, planoen eta mapen oinarrizko
adierazpenarekin batera. Ikaslea propietateak deskribatzeko eta aztertzeko, eta irudi eta gorputz geometrikoak
sailkatzeko eta eraikitzeko gai izatea lortu nahi da.
• Informazioaren tratamendua. Datuak tauletan eta grafikoetan zenbatzeko, adierazteko eta interpretatzeko estrategia eraginkorrak irakatsiko zaizkie, problemak ebazten
laguntzeko. Azkenik, ausazko mintzairarekin hasiko dira.
• Problemak ebaztea. Arloaren ardatz nagusietako bat
da, eta aldi honetako ikaskuntza matematikoaren iturri
eta euskarri izan behar du. Hori dela eta, edukien orrialdeetan ageri diren problemez gain, berariazko atal bat
dago, Problemarik gabe!, problemak ebazteko estrategia

zehatzak lantzea bide. Beti hasten da ikusizko laguntzarekin testuinguruan kokatzeko; eta, gero, unitatean ikasitako kontzeptuekin zerikusia duten problemak proposatzen dira, ordura arte ikasitako edukiak indartzeko.
• Logika eta erronka matematikoak. Logikako eta
matematikako pentsaera garatzeko ariketak aurkezten
dira behaketaren, intuizioaren, sormenaren eta arrazonamendu logikoaren bitartez. Ariketa horiek esperimentatzeko, ezaugarriak eta loturak aurkitzeko, gertaerak
interpretatzeko, eskola-curriculumaren edukiak finkatzeko
eta ezagutzak hainbat egoeretan erabiltzeko pentsatuta
daude.
Multzo horiek elkarrekin erlazionatuta landu behar dira,
edukiak antolatzeko modu bat besterik ez direlako. Eta
aurreko blokeez gain, ezin dira bazter utzi honako bi hauek,
arlo honen xedeak erdiesteko garrantzitsuak baitira:
Oinarrizko gaitasunak eskuratzea. Proiektu hau planteatzeko, matematikarako gaitasuna garatzea kontuan hartu
ez ezik, gainerako gaitasunak ere aintzat hartu dira, ikasleen
garapen integralerako funtsezko alderdi gisa. Horretarako,
unitate bakoitzak sail espezifikoa dauka, Gaitasunak hobetzen! izenekoa, eta horretan, ikasleak modu integratuan
jarri behar ditu praktikan hainbat gaitasun, egoera praktiko
bat ebazteko. Gainera, hiruhileko bakoitzeko, proposamenak beste atal bat du, Gaitasunak proban izenekoa, eta
horretan, ikasleek oinarrizko gaitasunak zer puntutaraino
barneratu dituzten ebaluatzen da.
IKTen ezagupena eta erabilpena. Gaur eguneko
gizartean eta hezkuntzaren eremuan teknologia berriek
duten garrantzi handia dela eta, proiektu honek CD elkarreragilean jasotzen diren ariketen bidez eta hiruhilekoan
behin Klik batekin tailerraren bidez irakastea eta ikastea
proposatzen du. Tailer horren bidez, elkarlaneko ikaskuntza
bidelagun hartuta, ikasleek IKTak modu arduratsuan eta
eraginkorrean erabiltzeko ezagupenak eta beharrezko
trebetasunak eskura ditzaten lortu nahi da.

Gure proposamenaren metodologiak honako printzipio
hauek ditu oinarri:
• Ikaskuntza adierazgarria, informazio berria aurretik
dituzten ezagupen eta esperientziekin lotu behar
dituztelako ikasleek, eta bi informazio horiek doitu eta
berregin egin behar dituzte prozesu horretan.
• Irakaskuntza aktiboa izango da, bietariko zentzuan
ulertuta: alde batetik, ikasleek ikaskuntza autonomoa
lortzeko modukoa; eta bestetik, alderdi guztietatik ariketa
bakarrera bideratzeko estrategiak ezartzekoa (eskuz
maneiatzekoak, mugimendukoak eta kognitiboak).
• Matematikaren ikaskuntza prozesuan ikasleek duten
motibazioa. Izan ere, ikasleen interesa pizteko eta arreta
jartzeko moduan txertatu dira edukiak, bai norberaren
esperientziei eta beharrei erantzuten dietelako, bai izaera
ludikoa dutelako.
• Edukien eta ariketen hautaketa eta sekuentziazio
egokia, aurrera egiten den heinean sekuentziatzen direlako. Aldi berean, unitate bakoitzean Gogoan al duzu?
atala txertatu da, ikasleek aldez aurretik ikasitakoa errepasatzeko eta indartzeko ariketekin. Irakasleak unitatearen
ebaluazioa egin ahal izango du, Adi, galderak! atalari
esker.
• Aniztasunari arreta, eta ikasleen ikasketa estiloei
arreta. Proiektu honek hainbat material eta baliabide
didaktiko jartzen ditu irakasleen eskura. Besteak beste,
azpimarratu behar dira, ikaslearen liburuaz eta proposamen didaktikoaz gain, horma irudiak, Arbel Digital
Elkarreragilerako ariketak, CD elkarreragilea, Aniztasuna
lantzeko materialeko fotokopiatzeko fitxak (indartzeko,
sakontzeko, eta adimena aktibatzeko), Ebaluaziorako
materiala (edukien eta oinarrizko gaitasunen unitateen
araberako ebaluazioekin; eta hiruhileko bakoitzeko,
diagnostikorako ebaluazioekin eta oinarrizko gaitasunen
ebaluazioekin) eta ikasleen lan koadernoak.
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Oinarrizko gaitasunen
garapena eta ebaluazioa
Amparo Escamilla González

Proposatu dugun gaitasunen garapen eta ebaluaziorako lana testuinguru bateko ekintzarekin estu lotuta
dago. Eta horrek, hasteko, gaitasunak guretzat zer diren
azaldu beharra eragiten digu: «Jarduera eraginkorrera
bideratutako jakintza mota, ezagutzak eta baloreak oinarri
hartu eta hainbat testuingururi era eraikitzailean eta doituan egokitzea ahalbidetzen duten ariketetan garatzekoa»
(Escamilla, 2008: 173).

Ulertzeko modu horrek garapen testuinguruan kokatu
beharrera garamatza. Ezin dugu ebaluaziorik egin
irakaskuntza-ikaskuntza prozesua landu gabe; hori dela
eta, gure ebaluazio probak eraikuntza proiektu baten
osagarri dira: ikaslearen liburuko oinarrizko ezagupenak eta
bertako ariketak, ikaslea gaitasunen ikuspuntuak eskatzen
digun bizitzako egoeratara eramateko ezinbesteko urratsa
ematea ahalbidetzen digutenak.
Gure proposamenaren erreferente teoriko eta arautzaileak
aurkeztuko ditugu, eta jarraian, horiek gauzatzeko ildoak,
elementu bakoitzaren zeregina zehaztuta: irizpideak, adierazleak eta probak.
Zentzua, oinarriak eta araudia
PISA probak eta diagnostikorako probak ebaluazioan izaten
ari diren eraginak, eta araudiari jarraikiz, oinarrizko gaitasunak programazioaren elementu guztiekin aplikatzeko eta
txertatzeko beharrak, honako hau dakarte:
• Zenbait helburu eta eduki gaitasunen ikuspegian txertatzea.
• Ikuspegi horretatik ariketak diseinatzea.
• Praktikan jartzeko baliabideak aukeratzea.
• Gaitasunen eraikuntza prozesua ebaluatzea, ebaluazioa
hausnartzeko, azterketa kritikorako, baloraziorako eta hobekuntzarako jarduera gisa hartuta.
Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoaren eta berori
garatzen duten curriculumari buruzko 1513/2006 Errege
Dekretuaren eta gainerako Dekretuen arabera, oinarrizko
gaitasunen trebakuntza arreta berezia behar duen printzipio pedagogikoa da. Xedapen horiei jarraikiz, ebaluazioa
etengabeko prozesua da, eta etapa bakoitzari dagozkion
oinarrizko gaitasunak eta helburuak lortu diren arabera hartuko dira ikasleen sustapenerako erabakiak. Erreferente
zuzenena ebaluazio irizpideak izango dira.
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Halaber, diagnostikorako ebaluazio orokorrei dagokienez,
Ebaluaziorako Institutuak eta Hezkuntza Administrazioetako
erakundeek, dagozkien hezkuntza sistemaren ebaluazio arloan, diagnostikorako ebaluazio orokorrak egiten elkarlanean arituko dira. Hartara, datu adierazgarriak lortuko dira,
bai ikasleenak eta autonomia erkidegoetako ikastetxeei
dagozkienak, bai estatu osokoak. Ebaluazio horiek curriculumeko oinarrizko gaitasunei buruzkoak izango dira, eta
hala lehen hezkuntzan nola bigarrenean egingo dira.
Stuffebeam eta Shinkfieldek (1993) ebaluazioek plangintzen
informazio erabilgarria identifikatzeko duten garrantzia
azpimarratu dute, eta horien barnean, jomugak, bitartekoak, prozesuak eta produktuak, hain justu. Beraien TIPP
akronimoan laburtu zuten (Testuinguruaren, «Input»
deritzonaren, Prozesuaren eta Produktuaren ebaluazioa).
Aipatzekoa da «metaebaluazioa» balioa nola defendatu
zuten; jarduera ebaluatzaile bera hausnarketa kritiko horren
zati bihurtzen da: helburuak eta bitartekoak ebaluatzea, bai
eta ebaluazioen kalitatea egiaztatzeko eta baieztatzeko
ezinbesteko bidea den lana ere.
Zer ebaluatu. Irizpideak eta adierazleak
Ebaluazio sistematikoa garatzean, gure programazioko
erreferentek araudiak ezarritako esparruari doitu beharko
zaizkio (ebaluazioari buruzko legeak, curriculumak eta
xedapena), bai eta ikastetxeetan etapa, ziklo edo ikasturte
horretarako taldeak hartutako akordioei ere.
Ebaluazioari buruzko xedapenek helburuak, gaitasunak eta
ebaluazio irizpideak hartzen dituzte oinarrizko erreferente
gisa. Aipamen ireki horiek gelako testuinguruan interpretatu
eta garatu behar dira.
Irizpideen formari dagokionez, Tenbrincken (2006: 106-109)
arabera, honako baldintza hauek bete behar dituzte:

1. Ikaskuntzara bideratuta egon behar dute.
2. Ikaskuntzaren emaitzak deskribatu behar dituzte.
3. Esplizituak izan behar dute (argi adierazita, anbiguotasunik gabe).
4. Ikusgarriak izan behar dute (ekintza aditzak —buruzko
eragiketak izan daitezke—).
Ikasturte eta arlo bakoitzaren materialetan aurkezten ditugun irizpideek baldintza horiek betetzen dituzte.
Egun, gaitasunen ebaluazioa argitzeko eta definitzen ari
garen akordio eta prozesu esparruan zehazteko ardura dugun garai honetan, gako elementutzat jotzen dira jarduera
edo lorpeneko adierazleak. «Bilakaera bat erakutsi,
“adierazi”, seinalatu eta argitzen duten elementua dira.»
Hortaz, gaitasunen ebaluaziorako erreferente zehatz eta
propioa dira. Escamillaren arabera (2009: 209), «emandako
gaitasun bati edo askori dagokienez, jarrera eredu edo gida
egokia, eraginkorra, identifikatzen duten enuntziatuak dira.
Era berean, modu objektiboan zer mailatan azaltzen diren
zehazteko bide zuzena dakarte».
Jarduera adierazleen formulazioak gaitasunen ebaluazioari
kalitatezko erantzuna ematen dio. Oinarrizko gaitasunen
izaeragatik justifikatzen dira; gogoan izan gaitasun edo trebetasun bat elkarren osagarriak diren jakintzetatik lortu eta
gara daitekeela.
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Adierazleen multzoak horien zentzua eta erabilgarritasuna
identifikatuko ditu, eta haien ezaugarriei buruz gogoeta
egitera bultzatuko gaitu horrek; lan mekaniko eta zorrotzen
testuinguruetan kokatu ordez, honako alderdi hauengatik
bereiziko dira:
• Eboluzioa/garapena esan nahi dute.
• Bilakaera maila objektiboa erakusten dute.
• Adostutakoak dira.
• Oinarrizko hainbat gaitasunekin lotuta daude.
• Transferentzia estimula dezakete; garapenerako ezarritako
ikaskuntza ariketek eta berariaz ebaluatzaileak direnek
transferentziari mesede egiten diote (mailakako eraikuntzarako gaitasunak eta edukiak).
Finean, jarduera adierazleen oinarri bat edukita, lorpenak
barneratu izan direla ikus daiteke, eta horrek gaitasunen
ebaluazioaren ezaugarria izan behar du. Enuntziatuek ikaskuntzaren emaitzak esplizituki eta era ikusgarrian deskribatu
behar dituzte (Tenbrinck, 2006).
Ebaluatzeko teknikak. Proben zeregina
Gaitasunen ebaluazioa ezagutzen ebaluazioaz harago doa.
Izan ere, egoerak konpontzeko ikasitakoa erabiltzeko gai
izatea dakar trebea izateak.
Hori horrela, gaitasunak irakasteko eta ikasteko ariketak garatuko ditugu, eta behaketa sistematikoaren eta lanen
analisiaren bitartez balioetsiko ditugu. Teknika horiek plan
batean egituratutako ariketei segimendua eginez gauza
daitezke. Tenbrincken arabera (2006: 297), «ez dago ikaskuntzako ariketak berak baino ikaskuntzari buruzko informazio iturriri garrantzitsuagorik».
Hainbat alderdi balioesteko, hala nola, inplikazioa, parte hartzea, lankidetza, esfortzua, arreta, edukien funtzionaltasuna
eta eduki teorikoen eta praktikoen finkapena, teknika horiek
erabili behar dira.
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Behaketa eta lanen analisia komunikazio prozesuak eta
taldeko eztabaidak sorraraziko dituzten teknikekin
osatuko dira.
Besteak beste, azpimarratzekoak dira elkarrizketen, hizketaldien eta eztabaiden bitartez aurrerakuntzak identifikatzeko saioak. Ariketa horietan familiako, eskolako nahiz gizarteko egoerekin lotutako arloak eta testuinguruak
zehaztuko dira.
Baina edonola ere, proba espezifikoak behar ditugu, era
sintetikoan ikasleek erdietsitako lorpenak egiaztatzeko.
Hiruhileko bakoitzeko probak eta amaierakoak ere eransten
ditugu gure materialen artean. Ebaluazio jarraiaren
printzipioari doitzeko, proba horiek garatutako lanekiko
koherenteak diren moduan planteatuko dira, eta gainera,
gaitasunen ikuspegiaren berezko baldintzak bete behar
dituzte. Beharrezkoa da, horretarako, ezagutzak erabiltzeko
eszenatokiak sortzea. Eszenatoki horiek espezifikoak dira,
«benetako ebaluazioa» deitu izan zaie. Monereo eta
Castellók (2009) «benetako ebaluaziorako» dimentsioak
azaltzen dituzte; errealismoa, garrantzia eta sozializazioa.
Ildo horri jarraiki, gaitasunen ebaluazioarekin lotutako
probetako ariketek honako ezaugarri hauek izan behar
dituzte:
• Errealismoa. Ebaluaziorako ariketen baldintzak jarduera
horrek berak eskolaz kanpoko bizitzan dituen baldintzak
eta exijentziak bete behar ditu.
• Garrantzia. Ariketan inplikaturiko gaitasunek baliagarriak
izan behar dute ikasleak parte hartzen duen eskolaz kanpoko jardueretan ere, bai epe laburrean bai ertainean.
• Sozializazioa. Ebaluaziorako ariketak jarduera hori jazo
den testuinguruaren eta egoeraren berezko eszenatokia
(inguru, lexiko, egoera) erakutsi behar du; hala, ikaslearen
sozializazio prozesuan aktiboki lagunduko duten gaitasunak eta trebetasunak garatzeko baliagarriak izango dira.

Ebaluaziorako gure materialek gaitasunen ebaluaziorako
eskakizun guztiak betetzen dituzte. Hasteko, unitatez unitateko ebaluazioa aurkezten dugu jarraikortasun eta
prozesu printzipioa bermatzeko; eta ebaluazioren jite
trebatzailea ere kontuan hartuta. Proba horien osagarri
dira hiruhilekoak eta urtekoak, ikasleen ikaskuntzen
eraikuntzaren segimenduari balioa gehitzen diotenak.
Balorazioetan objektibotasuna bermatzeko
erregistrorako tresnak
Ebaluaziorako teknikek tresna espezifikoak behar dituzte
ebaluazio prozesuko sistematikotasuna eta zurruntasuna
bermatzea bide.
Izan badiren tresnen artean, aipatzekoak dira honako hauek:
gelako egunerokoak, paper zorroak (ariketa adierazgarrienak
jasotzeko) eta estimaziorako eskalak. Gure materialek
proposamen bat dakarte. Arlo eta hiruhileko bakoitzerako
jarduera adierazleak adierazten dituzte, eta amaierako proposamen bat ere badaukate. Landutako gaitasunak zer
mailatan lortu diren jakiteko informazioa bil daiteke, horien
zehaztasunaren eta ariketen loturaren bitartez. Tresna horren
sistematikotasuna, berorrekin loturiko ebaluazio irizpideak
identifikatzean ere gauzatzen da.
Gure proiektuak bereziki landu du betekizun horiek betetzen
dituzten adierazleen diseinua. Ebaluaziorako materialek
unitate bakoitzeko adierazleak jasotzen dituzte, eta horietako
batzuk, trebetasunak identifikatzen dituztenak, orokorragoak bihurtzen dira hiruhileko eta urteko adierazleetan,
eta horrela, abilezia bihurtzen dira.
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Adierazle horiek honako kode honi jarraiki ebaluatuko dira:
B: beti | M: maiz | Ba: batzuetan | I/E: inoiz ez

STUFFEBEAM, D. L.; SHINKFIELD, A. J.: Evaluación sistemática,
Paidós, Bartzelona, 1993.
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Askotariko
adimenak
Margarita García García

Sarrera
Howard Gardner-ek eta Harvardeko Zero Proiektuko beraren lankideek egindako ikerlanen arabera eta paradigma
klasikoak dioenaren aurka, adimena ez da bakarra, askotariko adimenen multzoa baizik.

Zer dira askotariko adimenak?
Askotariko adimenen teoria honetan, egileak dio gizaki
guztiek zortzi adimen dituztela, eta horiei esker, mundua
modu desberdinean hauteman dezaketela. Zortzi adimen
horiek pertsona guztiok ditugu, eta honako hauek dira
Adimen linguistikoa,
Adimen logiko-matematikoa,
Adimen naturalista,
Adimen espaziala,
Adimen
musikala,
Adimen zinestesiko-korporala,
Pertsonaren
baitako adimena, Pertsona arteko adimena.
Beste alde batetik, adimen edo trebetasun kognitibo horiek
independenteak dira; hau da, gaitasun musikal handia edukitzeak ez du esan nahi gaitasun matematiko handia edukitzea; hala ere, adimenak elkarri lotuta daude, eta haietako
bat trebatzen dugunean, besteak ere hobe ditzakegu, pentsamenduaren egituraketan eragiten dugulako.
Non geratzen da Adimen emozionala? Adimen emozionala
osatzen duten trebetasunak lortzeko bidea intentsua da, eta
pertsonaren baitako adimena eta pertsona arteko adimena
oinarri hartuta ulertu behar da. Biek dute identitatea eta
zentzua, eta biek osatzen dute adimen emozionala.
Azpimarratu behar da gaur egun badirela adimen berrien
existentziari buruzko ikerketa ildoak.

Zertan eragiten dute irakaskuntzako
jardueran?
Galdera ez da zer zuzendu behar den hezkuntzan gaur egun
irakaskuntzako jarduna aldatu ahal izateko; galdera honako
hau da: zer aldatu behar den irakaskuntzan paradigma
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pedagogiko berri honi erantzun ahal izateko. Horrek esan
nahi du irakasleek gaur egun erabiltzen dugun pedagogia eta
metodologia zalantzan jarri behar dugula, eta horri buruzko
gogoeta egin behar dugula: zer dabilen ondo, zer hobetu
behar den, norantz jo nahi dugun eta zer prestakuntza behar
dugun iritsi nahi dugun lekuraino iristeko.
Hezkuntzako profesionalek zein ikasleek hezkuntza sistemaren eraldaketa eskatzen dute. Hortaz, gure gelak berrantolatu egin behar dira (belaunaldi honi erantzun proaktiboa eman nahi badiogu behinik behin) eta esperientzien
benetako laborategi bihurtu behar ditugu, hango humusa
ikasten ikasteko etengabeko ariketa izan dadin, bizitzaren
aurrean eta gutxi barru 2.0 baztertuko duen sortzen ari den
gizarte berri honen aurrean eduki beharreko jarrera gisa.
Ikasten ikasteko trebetasunek honek hazkunde pertsonaleko etengabeko prozesuan egoteko gaitasuna ematen digu,
eta gure ikasleetako bakoitzarengan metakognizioa da
protagonista.
Gardnerrek dio gure hezkuntza sistemak adimen linguistikoa eta adimen logiko-matematikoa soilik hartzen dituela
kontuan, eta gainerakoak alboratuta geratzen direla, pertsonaren garapen integralerako hain garrantzitsuak izango
ez balira bezala. Munduari hautemateko zortzi modu
dauzkagu. Hori dela eta, ikaskuntzak benetako autonomia
eragin behar du gure gazteengan, eurak izan daitezen
arazoen sortzaileak (benetako arazoak, koherenteak,
jakina), eta arazoak formulatzeko, adierazteko, pentsatzeko,
haiei aurrea hartzeko, eta, azkenik, birdiseinatzeko gai izan
daitezen, eta haien erantzuna ez ezik, arazo horiek ebazteko
aukera guztiak aurkitu arte.
Horretarako, ezinbestekoa da hezkuntzako esku-hartze guztietan informazioa bilatzen eta erlazionatzen eta ezagupen
optimo bihurtzen ikastea ahalbidetuko dieten bideak markatzea; ezinbestekoa da diziplina askotako ikuspuntutik eta
modu integratzailean pentsatzen ikasteko espazioak eskaintzea, arazoen ahalik eta dimentsio gehien hauteman ditzaten;

talde lana oinarri izango duten ikasgelak eskaini behar dizkiegu, bakarka ezin baitugu erabateko bikaintasuna lortu.
Hezkuntza jardueren ardatza jakin-mina izango den tokiak
eskaini behar dizkiegu, mundua hobetzen laguntzeko jarduera zehatz eta egokietara bultzatzeko.
Adimena bakarra ez dela onartzen dugunean ikaskuntzaren
beraren zentzua aldatzen da, eta, ondorioz, bai eta ebaluazioarena ere. Pertsona guztiek dute adimen guztietarako gaitasuna, eta gaitasun hori garatu egin daiteke, bakoitzean zentzuzko gaitasun maila lortu arte.

Nola lan daitezke gela barruan?
Galdera horri erantzuteko, hainbat punturi erreparatuko diegu:
1. Helburuak
Gelan askotariko adimenekin lan egitea proposatzen dugunean, honako helburu hauek lortu nahi ditugu: ikasleen aniztasunari erantzutea, gela barruko elkarbizitza hobetzea eta
teknologia berrientzako lekua egongo den lanerako espazio
berriak sortzea.
2. Askotariko adimenak versus Oinarrizko gaitasunak
ELOren lege-markoan sortu ziren Oinarrizko gaitasunak, hau
da, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitzean, inguru sozial eta kulturalera egokituriko garapen pertsonala gauzatzeko, gazte guztiek eduki behar dituzten ezinbesteko ikaskuntzak.
Beraz, gaitasunak jakintzarekin, egiten jakitearekin eta izaten jakitearekin loturik dauden trebetasunak, abileziak eta
ezagupenak dira, pertsonaren jarrera kontuan hartuta, inguruari egokituriko garapen pertsonal eta soziala
ahalbidetzen dutenak.

Gure proiektuan kontuan hartu ditugun Oinarrizko gaitasunak honako hauek dira: Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna; Matematikarako gaitasuna; Zientzia, teknologia eta
osasun kulturarako gaitasuna; Informazioa tratatzeko eta
teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna; Gizarterako eta
herritartasunerako gaitasuna; Giza eta arte kulturarako gaitasuna; Ikasten ikasteko gaitasuna; Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna; eta Gaitasun emozionala.
Paradoxikoa dela irudi dezake Askotariko adimenekin lan
egiteak, indarrean dagoen legeriak ikaskuntzen trataera
Oinarrizko gaitasunen bidez egin behar dela dionean. Hala
ere, pedagogiaren ikuspuntutik, kontzeptu bera erabiltzen ari
gara baina berba desberdinekin; hortaz, hasierako itxurazko
antagonismo hori galdu egiten da gaitasunen nahiz adimenen azterketan sakontzen dugunean, eta bi paradigmen
proposamenean koherentzia eta antzekotasunak daude.
Gaitasunen arteko erlazioa ez da bateratua, nominatiboa
eta adimen bakoitzaren mendekoa, baina gaitasunetako
bakoitza adimen batean edo gehiagotan sar daiteke,
eta alderantziz. Horrela, Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna, oro har, Adimen linguistikoarekin lotuta egon daiteke, eta, jarduera adierazleen
zehaztasunaren arabera, beste adimen batzuekin ere lotu
ahal izango genuke, esaterako, matematikarekin.
3. Askotariko adimenen ebaluaziorako galdetegiak
Aurretik adierazi dugun bezala, ezinbestekoa da gure ikasleen potentzialtasuna zein den jakitea, Askotariko adimenak
ikaskuntzarako bitarteko gisa erabili ahal izateko. Erronka
horretan, haien indarguneak eta ahulguneak zein diren
antzemateko, lehenik eta behin, hezitzaile gisa garatuen
dauzkagun adimenak zein diren jakin behar dugu, horren
araberakoa izango baita eskolak programatuko ditugun
modua.
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4. Erreminta kaxa

5. Ebaluaziorako eredu berriak

Orain arte azaldutako guztiak esan nahi du ezin ditugula
adimen linguistikoa eta adimen logiko-matematikoa soilik
kontuan hartuko dituzten jarduerak programatu, edukiak
lortzeko beti egin izan dugun bezala; aitzitik, helburu horiek
lortzeko ikaskuntza estilo guztiak hartu behar ditugu kontuan, eta horretarako, jarduerez hitz egingo dugu. Jarduerei
esker lortuko ditugu proposatutako helburuak; beraz, gure
ikasleek zer ulertzea nahi dugun eta ikaskuntza horien
ulermena nola piztuko dugun definitu behar dugu. Horrek
derrigorrean dakar linguistikoa eta logiko-matematikoaren
gainetik programatu beharra; hau da, zortzi adimenak kontuan hartuta.

Aurretik azaldutakoarekin koherentziaz jarduteko, ebaluatzeko kultura berria sortu beharra aipatu behar dugu;
ebaluazio modu berri horietan, ikaskuntzen balorazioak
ugaritasun eta aniztasun kognitiboari erantzun behar dio.
Ebaluazio prozesu hori ez da ikaskuntzak amaitzean hasten,
ikaskuntzak azaltzen hasten diren une berean hasi behar du.
Ikasleak gaiari buruz zer dakien pentsatu behar du; zer
gustatuko litzaiokeen jakitea, eta, ikaskuntza-irakaskuntza

Nola egin dezakegu hori? Demagun ikasleek digestio aparatua ikastea nahi dugula. Adimen guztiak hartuko dituzten
jarduerak asmatzeko, askotariko adimenen paleta bat prestatuko dugu, eta haietako bakoitzaren ondoan jarduera bat
idatziko dugu, eskuineko irudian ikus daitekeen bezala.
Jarduera horiek lantzen laguntzeko, erreminta kaxa deiturikoak daude, eta, izenak dioen bezala, adimen gurpila egiteko erabil ditzakegun jarduera ereduak dituzten kaxak dira.
Eredutzat proposatzen dugun erreminta kaxa hori David Lazear doktoreak asmatutakoa da.

Pertsona artekoa
Bilatu digestio aparatua
ezagutarazten lagundu
duen pertsonaia bat. Ikertu
haren bizitza eta idatzi
elkarrizketa bat egindako
aurkikuntzari buruz zer
galdetzea gustatuko
litzaiokeen pentsatuta.

Pertsonaren
baitakoa
Egin gogoeta
digestio aparatuko
organoen osasuna
babesteko egingo
zenukeenari buruz,
eta jaso zerrenda
batean bost ohitura
osasungarri.

Zinestesiko-korporala
Adierazi digestio
aparatua antzezlan baten
bidez: ikaskide bakoitza
organo bat izango da.

Musikala
Konposatu abesti
bat digestio
prozesuari eta
bertan parte
hartzen duten
organoei buruz.
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Espaziala
Osatu collage bat
kaloria ekarpen
handiko elikagaiekin,
eta azaldu zer helarazi
nahi diezun besteei
zure obraren bidez.

Linguistikoa
Imajinatu sagar bat
zarela, eta haur batek
jan egin zaituela.
Deskribatu haren
gorputzaren barruan
egingo duzun bidaia
zirraragarria.

Digestio
aparatua

Logikomatematikoa
Kalkulatu zenbat
kaloria hartu
zenituen atzo.

Naturalista
Erreparatu
naturari, aukeratu
animalia bat, eta
azaldu haren
elikaduraren eta
zurearen artean
dauden
antzekotasunak eta
desberdintasunak.

prozesua amaitzean, lehen ez zekiena eta orain badakiena
zer den aztertu behar du: hau da, zer ikasi duen, eta horretarako ebaluazio jarraitu eta etengabea behar du.
Ebaluazioaren kultura berri honen abiapuntu nagusia, ikaslearen ikaskuntza prozesua baloratzea da. Garrantzia ez
zaio emango ikasitako edukiak neurtzeko lortutako emaitzen
kuantifikazioari; aitzitik, benetan garrantzitsua eta ebaluazioaren funtsa izango dena ikasleen ikaskuntza prozesua
izango da. Horretarako, eta askotariko adimenen teoriari
atxikita, funtsezkoak dira hezkuntza pertsonalizatua eta
ebaluazio kualitatibo nahiz kuantitatiboa.
Beste alde batetik, aldaketak egin behar dira ebaluatzeko
moduan ez ezik, ebaluatzaileengan ere; horrela, ikaslea
ebaluazio horren eragile aktibo bihurtzen hasiko dira. Ikasleek euren ikaskuntza prozesua (autoebaluazioa), baloratu
ahal izateko, eta ikaskideen ebaluazioan (koebaluazioa) ere
inplikatu ahal izateko espazioak eta baliabideak sortzea
funtsezkoa da.
Ebaluazio kultura berri honi esker, balorazio objektiboagoa
eta osatuagoa egin daiteke; irakasleek gehiago zehaztu behar
dituzte ebaluatu beharreko irizpideak, eta horrela, ikasleak
zehatzago daki berarengandik zer espero den, eta nola baloratuko den hori. Horrela, ikaskuntza prozesuaren feedback
etengabea gertatzen da, eta ikasleek euren lanarekin eta
euren ikaskideenarekin modu kritikoan jokatzen ikasten dute.
Ikuspuntu pedagogikotik, ezin ditugu ikasle guztiak modu
kuantitatiboan baloratu, ebaluazio linguistikoa eta logikomatematikoa eginez; ikasleen indarguneetan oinarritu behar
dugu ebaluazioa egiteko (Gardner, 2005), eta bakoitza dagoen garapen maila kontuan hartu behar da.

Tradizioz, hezkuntza sistema ez da inoiz neutroa izan: ez ditu
berdin balioesten adimenak. Inklusioa izango da paradigma
berri honen ezaugarrietako bat; izan ere, adimen aniztasuna
onartzean, elementu aberasgarritzat balioesten da. Ebaluazioaren ardatza, beraz, ez dira izango ikasleen akatsak eta
ahulguneak, ikasketak hobetzeko potentzialtasunak eta
lorpenak baizik. Akatsak ez dira zigortuko, horiek ez baitira
ikaskuntzaren ardatza; aitzitik, akatsak barneratu eta gainditu egin behar dira, haietatik ikasteko. Hau da, ebaluazioa
etengabeko berrikuspen gisa bizi behar da, eta prozesu
horretan ikasleak badaki zer eskatzen zaion, zer espero den
berarengandik eta zer barneratu behar duen prozesu horri
erantzun ahal izateko.
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Adimena
aktibatzea
Alberto Cascante Díaz
1. Aurkezpena

2. Helburuak

Adimena garatzea etengabeko jarduera ukaezina da hezkuntzan. Haren garrantziaren ondorioz, hezkuntzako azken
erreforman berariaz jaso da Ikasten ikasteko gaitasun gisa.

Honako hauek dira:

Gure ikasleek beren adimeneko gaitasunak garatzea da material honen helburua, ikasteko moduari buruzko pentsaera
gogoetatsua sorraraztea, eta era berean, egungo curriculuma eratzen duten oinarrizko gaitasun batzuk indartzea.
Horien gaien eta orientazioaren ondorioz, derrigorrezko arloetako berezko gaitasunez gain, material honekin lotura
handiena duen oinarrizko gaitasuna Ikasten ikastekoa da.
Harekin batera, modu zuzenean ez bada ere, Norberaren
autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna ere lantzen da.
Adimena aldarazteko aukera pedagogoen eztabaidagai izaten jarraitzen duen arren, uste dugu adimenaren garapena
bultzatzen duten ariketek begi bistako fruituak ematen dituztela. Esan gabe doa genetikak abiagunea baldintzatzen
duela, baina kontuan hartu behar da inteligentzia ez dela
dohain estatikoa, elementu plastikoa baizik, guztiz garatzeko, esperientziak izateak horren gaineko eragina izan dezakeena.
Adimenaren garapena gure ikasleen hezkuntzako aurrerapenen gakoetako bat da. Gaitasun intelektualak ikaskuntza xede diren ezagutzak barneratzea ahalbidetzen du.
Beraz, elementu biak banaezinak eta elkarren mendekoak
dira. Gainera, pentsaeraren estrategiak aurkitzera, lortzera
eta aplikatzera animatzean, ikasleak ikasten ikasteko gaitasuna garatzen du, eta baliagarria izango zaio geroko
ikaskuntzetan.
Gaitasun intelektuala lantzeak pentsaera estrategiak eskainiko dizkio, eta porrotaren jatorria zein den identifikatzen
laguntzen du; horren arabera, gaitasuna bera ardatz hartu
ordez, estrategia egokia ez erabili izana izango da porrotaren arrazoia. Gogoeta horiek filosofia bat eratzen dute, material honen oinarria eta zentzua.
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• Adimena osatzen duten oinarrizko gaitasunak garatzea.
• Pentsatzen irakastea, ariketei aurre egiteko eta horiek
burutzeko estrategiak hobetuta, pentsamenduaren eraginkortasuna areagotuta, baita erantzunen kalitatea ere.
• Oinarrizko gaitasunen garapenean eragina duten ariketak
eskaintzea, besteak beste honako hauenak: Hizkuntza
komunikaziorako gaitasuna, Matematikarako gaitasuna,
Ikasten ikasteko gaitasuna, Norberaren autonomiarako
eta ekimenerako gaitasuna eta Zientzia, teknologia eta
osasun kulturarako gaitasuna.
• Ikasleak estimulatzea pentsaera inpulsiboaren ordez
pentsaera gogoetatsua izan dezaten, intuiziozkoaren ordez estrategikoa, eta mendekoaren ordez, autonomoa.
3. Oinarriak
Ariketak maila akademikoari doituta daude, baina ez daude
curriculumeko edukiei hertsiki lotuta. Halaber, beste gaitasun batzuetan Ingurunearen Ezaguera arloarekin bat datozen gaiak lantzen dira.
Ariketen jarraibideak ahalik eta errazen, laburren eta argien
idatzita daude. Horien banaketan, errepikapena baino
aniztasuna lehenesten da, adimenaren lanean mekanizismoa saihesteko eta hala, jakin-mina, interesa eta motibazioa areagotzeko.
Ikasleei zuzentzean, irakasleen zeregin nagusietako bat
pertsona onartzea, goraipatzea eta berrestea da, trebe, baliotsu eta artatua senti dadin.
Estrategien bidez ikasleak «zer» egin eta «nola» egin badakiela eransten badiegu kontzeptu horiei, motibazioa, hala
intrintsekoa nola estrintsekoa, nahita dagoela presente eta
indartuta esan dezakegu, eta hura da, gainera, proiektu honen helburu garrantzitsu bat.

4. Aplikazio irizpideak

Ikasteak ahalegina eskatzen duela helarazi behar zaio, eta

Material honen ezaugarrietako bat malgutasuna da. Horren
konfigurazio bereziak berehalako hainbat erabilera erraz
ahalbidetzen ditu, gelan nahiz kanpoan egitekoak, laguntza
eskolak indartzeko edo sakontzeko material gisa.

ikasle bakoitzaren erritmo ezberdinekiko errespetua eraku-

Ariketa bakoitzean errendimendu gorena lortzeko, egokiena irakasleak aurretiazko azalpena ematea da, bitartekari
lanetan.

Adimena aktibatzeko helburuetako bat estrategiak hobe-

Beste alde batetik, aplikaziorako honako jarraibide hauek
kontuan hartzea aholkatzen dugu, material honen emaitza
onena lortzeko eta berorren helburuak erdiesteko.

Termino horrek informazioa lortzeko, barneratzeko, azter-

• Lehenik eta behin, irakasleak ariketa azalduko du, adibideren bat emanez edo denon artean ebatzita.

ratutako zenbait ekintza zuzentzeko eta koordinatzeko

• Ondoren, lanerako estrategia bat erakutsiko da. Estrategia
hori «nola egin daiteke?» galderaren erantzun praktikoa
da. Ikaskuntza horretan funtsezkoa da irakasleak esku
hartzea, soluzio arin eta segurua lortzeko «nola» egin daitekeen azalduko du, ahaleginak eta denbora aurrezte aldera.

Estrategia bat noiz, non eta zergatik erabil daitekeen esti-

• Irakaslearen esku hartzea bukatu denean, ikasleek fitxako
ariketa egingo dute behar besteko denbora hartuta.

Ariketa bat ebaztean arrazoibideak, pertzepzioak, arretak,

• Bilakaera hori lortzean, interesgarria da jarraitutako prozesua aztertzea edo eztabaidatzea. Horrez gain, eskatutako soluzioa lortzean sortu diren aparteko aukerak aztertuko dira, eta batzuek erabili ahal izan duten banako
pentsaera prozesuari arreta egingo zaio.

tzen dute, baina, ebatzi behar dugunaren arabera, batzuek

Ariketak ez daude pentsatuta ikasleak ebaluatzeko, terminoaren ohiko zentzuan; hargatik, irakaslea orientatzeko elementu dira, ikasleen gaitasun intelektualak hobeto ezagutzeko baliagarri izango zaizkielako, eta eskolako dinamiketan
ohikoak ez diren ikuspegietatik datorren informazio gehiago
izango dutelako arian-arian.
Ariketa konplexuenak erronka eta aukera gisa azaldu eta
aurkeztu behar zaizkio ikasleari.

tsi behar da.
5. Ariketen, estrategien eta gaitasunen deskribapena
tzea da, ariketa akadekimoei jarrera hobearekin aurre egiteko. Baina, zeri esaten zaio «ikaskuntzako estrategia»?
tzeko eta onartzeko adimenaren prozedurei egiten die erreferentzia, hau da, planteatutako problemak ebaztera bidebalio diguten prozedurei.
matzea dakar, edota aldiz, zehaztutako bideari jarraitzea.
Horiei esker, proposatutako helburua modu onenean lortuko dugu, esfortzua errentagarri eginez eta gure pentsaeraren erantzunen kalitatea hobetuz.
memoriak eta gainerako arlo intelektual guztiek esku harbesteek baino hein handiagoan.
Adimenaren azterketa errazteko, esku artean dugun materialak honako gaitasun hauek lantzen ditu:
– Arreta.
– Memoria.
– Orientazio espaziala.
– Denboraren orientazioa.
– Ahozko arrazonamendua.
– Zenbakizko arrazonamendua.
– Sormenezko pentsamendua.
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Elkarlaneko
ikaskuntza
Pere Pujolàs Maset

Elkarlaneko ikaskuntza ikasleen gela barruko lana antolatzeko modu desberdin eta motibagarriagoa da, eta ondorioz,
eraginkorragoa1.
Gure proiektuan jardueraren elkarlaneko egitura aplikatu
nahi dugu gela barruan, hiru arrazoi nagusirengatik. Aniztasunari arreta, baloreen garapena eta oinarrizko gaitasunen
garapena.
Gure asmoa egitura indibidualista eta/edo lehiakorrak elkarlaneko egiturekin ordeztea da, aldaketa erraza ez dela
badakigun arren: azken horiek ikasle guztien parte hartzea
errazten eta aniztasunari arreta ahalbidetzen duten arren,
kontrola galtzea ekar dezakete (zarata handiagoa da,
errazago distraitzen dira, ikaskideari laguntzea ariketak kopiatzen uztea dela uste dute, etab.).

Zer baldintza behar dira taldean lan egiteko?
Taldeko lanak egituratua izan behar du. Eta horretarako, bi
baldintza dira beharrezkoak:
• Parte hartze berdinkidea. Egin beharreko lana taldeko
kide guztien artean berdin banatzen da (bakoitzaren aukeren arabera).
• Aldibereko elkarrekintza. Zeregina betetzeko, ikasle
guztiek hitz egin behar dute, iritziak alderatu behar dituzte,
eta erabakiak hartu behar dituzte elkarrekin.
1
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Dokumentu honetako ekarpen guztiak Viceko (Bartzelona) Unibertsitateko Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat (GRAD)
izenekoaren kide diren Pere Pujolàs eta José Ramón Lagok garatu eta
koordinatutako Programa CA/AC (Cooperar para Aprender / Aprender a
Cooperar) deiturikoa osatzen du, Estudio de casos sobre el desarrollo y
el proceso de asesoramiento de un programa de apoyos educativos
inclusivos (PROYECTO PAC) (Erreferentzia: EDU2010-19140) izeneko
I+G Ikerlaneko Proiektuaren barruan.
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Egituratu gabeko taldeko lanean ez da baldintza horietako
bat ere betetzen. Talde erdiegituratuan parte hartze berdinkidea baino ez da betetzen. Hortaz, hirugarren moduan
soilik —taldeko lan egituratuan— bete dira benetako talde
lanaz hitz egitea ahalbidetzen diguten ezinbesteko bi baldintzak.

Zer da guretzat elkarlaneko
jardueraren egitura?
A. Elkarlaneko egituraren kontzeptua
Jardueraren elkarlaneko egitura bat ikasleek ariketa edo
zeregin bat egiteko egin behar dituzten eragiketak antolatzeko modua da, Spencer Kaganek (1999) parte hartze berdinkidea eta aldibereko elkarrekintza izendatzen dituenak
ahalik eta gehien bermatzeko moduan.
B. Elkarlaneko egituren motak
Elkarlaneko egiturak xumeagoak edo konplexuagoak izan
daitezke.
Egitura xumeak:
• Eskola batean edo eskolaren zati batean bete daitezke,
eta ikasteko eta aplikatzeko errazak dira.
• Egitura horietan, elkar eragiten duten ikasleek abilezia bat
edo batzuk soilik erabiliko dituzte (informazioa partekatzea, iritzia ematea, erabakiak hartzea...).
Egitura konplexuak:
• Hainbat eskolatan aplikatu ohi dira.
• Egitura horien garapenean, parte hartzaileen gaitasun
desberdinak eta konplexuagoak erabiltzen dira: informazioa bilatzea, laburtzea, komunikatzea.

Egiturak

•
•
•
•
oinarrizkoak •
•
•
•
•

Irakurgai elkarbanatua
1-2-4
Orri birakaria
Orri birakaria, binaka
Hiru minutuko etena
Arkatzak erdira
Hitzen jolasa
Substantzia
Binaka

•
•
•
•
espezifikoak
•
•
•
•

Zenbakia
Zenbaki berdinak elkarrekin
Bat guztiongatik
Lauko kontzeptuen mapa
Zalantzen zakua
Galderen katea
Lau jakintsuak
Hobe elkarrekin

Zer da guretzat Elkarlaneko ikaskuntza?
Jarraian, Elkarlaneko ikaskuntzak hartzen dituen alderdi
garrantzitsuenak azpimarratuko ditugu, Spencer Kaganen
(1999) eta Johnson, Johnson eta Holubecen (1999) ekarpenetatik abiatuta.
• Taldeko kideek irakasleek irakasten diena ikasi behar dute,
eta aldi berean, ikaskideek ere ikas dezaten lagundu behar
dute.
• Irakasleak ikasleek edukiak ikasteko, taldean lan egiten
ikasteko eta solidarioak izaten ikasteko erabiliko du elkarlaneko ikaskuntza.
• Ikasleek etengabe eta modu egonkorrean antolatuta egon
behar dute, errendimenduan eta gaitasunean heterogeneoak diren «lantaldetan».
• Elkarlaneko ikaskuntza ikasleek ikasi behar duten curriculumeko beste eduki bat ere bada.

Nola banatzen dira ikasleak Elkarlaneko
ikaskuntzako taldeetan?
Oro har, elkarlaneko ikaskuntzako taldeak lau ikaslez osatuta
daude, bost ikaslez gehienez ere. Taldeen osaerak heterogeneoa izan behar du generoari, etniari, interesei, gaitasunei,
motibazioari, gustuei, errendimenduari, autonomiari eta
abarri dagokienez.
Heterogenotasuna bermatzeko, ohikoena da irakasleek edo
tutoreek banatzea ikasleak taldetan, haien lehentasunak
eta litezkeen bateraezintasunak kontuan hartuta. Horretarako, ikasleei galde diezaiekegu zein hiru kiderekin gustatuko litzaiekeen gelan lan egitea, eta horri esker, gutxien
hautatu dituzten ikasleak eta hautatu ez dituztenak identifikatuko ditugu.
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A. Ikasleak taldetan banatzea
Taldeak osatzeko ohiko era bat honako hau da:
1. Ahal den heinean, lau kideko taldeak osatuko ditugu.
2. Talde-gelako ikasleak hiru zutabetan banatuko ditugu.
3. Talde bakoitza eratzeko, lehenengo zutabeko ikasle bat,
tarteko zutabeko bi ikasle eta hirugarren zutabeko beste
ikasle bat sartuko ditugu, gainerako aldaerak ere kontuan hartuta: generoa, etnia, etab.
Laguntzeko gaitasun
handiena dutenak

Taldeko gainerako
ikasleak

Laguntza gehien
behar dutenak

AAAA

BBBBBBBB

CCCC

A

B

B

C

1. Talde homogeneoak. Batzuetan, komenigarria izan
daiteke ikaskuntza jakin batean gaitasun maila bera
duten ikasleekin osatutako talde homogeneoekin lan
egiteko aukera izan dezaten. Halakoetan, taldeek modu autonomoagoan jardun dezakete, eta irakasleak
modu pertsonalizatuagoan arta ditzake talde horietako
batzuk.
Honako irudi honetan:
V = ikaskuntza jakin batean gaitasun bikaina lortu
duten ikasleak;
X = ikaskuntza jakin batean gaitasun onargarria duten
ikasleak;
Y = ikaskuntza jakin batean akats berbera egiten
dutenak eta arreta behar dutenak;
Z = ikaskuntzarako eragozpenak dituztenak eta
laguntza berezia behar dutenak.

B. Talde motak
Honelakoak izan daitezke: egonkorrak edo aldi baterakoak.

V

V

X

X

Y

Y

Z

Z

Ondoren, talde mota bakoitzaren ezaugarri nagusiak zehaztuko ditugu.

V

V

X

X

Y

Y

Z

Z

• TALDE EGONKORRAK: Oinarrizko taldeak. Iraunkorrak dira, eta beti osaera heterogeneoa dute. Gutxienez
hiruhileko osoa iraun behar dute, baina egokiena ikasturte
osoan irautea da.
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• ALDI BATERAKO TALDEAK: Klase batean sortzen dira,
eta gehienez ere, saio bat (edo gutxiago) irauten dute.
Kideen kopurua ere aldatu egiten da: bikoteka, hirukoteka, launaka edo ikasle gehiagoren artean lan egin
daiteke. Oro har, osaera heterogeneoa dute. Horrela, aldi
baterako taldeen barruan, bi maila zehatz ditzakegu:

A

B

A

B

A

B

A

B

B

C

B

C

B

C

B

C
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2. Adituen taldeak. Oinarrizko taldeak adituen taldeetan bana daitezke aldian behin. Talde bakoitzeko kide
bat jakintza edo trebetasun batean «espezializatuko»
da (marrazketa, testuen zuzenketa, etab.) arlo horretako «aditu» bihurtu arte. Geroago, adituen taldeak
jaso dituen ezagupenak oinarrizko taldeari helaraziko
dizkio. Egokiena izango litzateke ikasle guztiek edukitzea talde bateko edo besteko «aditu» gisa jarduteko
aukera. Adibidez:

Oinarrizko talde bakoitzeko kide bat prozedura jakin batean espezializatuko da.
Espezializazio bera duten ikasleek adituen taldeak osatuko dituzte.
A adituen taldea

Lehenengo
fasea

B adituen taldea

A

B

A

B

B

C

B

C

C adituen taldea

D adituen taldea

A

B

A

B

B

C

B

C

Adituetako bakoitza bere oinarrizko taldera itzultzean ezagupenak trukatuko
ditu («aditu» bihurtu duten ezagupen
horiek) ikaskideekin, guztiek ezagupenak
barneratu arte.
A adituen taldea

Bigarren
fasea

B adituen taldea

A

B

A

B

B

C

B

C

C adituen taldea

D adituen taldea

A

B

A

B

B

C

B

C

Nola ezarri lana elkarlaneko taldeetan?
Egin nahi dugun aldaketa egiteko, hori egitea ahalbidetuko
diguten baliabide didaktikoak bilatu, garatu eta egokitu
behar ditugu. Baliabide didaktiko horien multzoa da Programa CA/AC (Cooperar para Aprender / Aprender a Cooperar) (Pujolàs eta Lago, 2007; Pujolàs, 2008) izeneko programak eskaintzen duena. Programa horretan, baliabide
didaktiko horiek estu loturik dauden hiru esku-hartze
eremutan biltzen dira:
A. Taldearen kohesioa
Elkarlaneko ikaskuntza sartu aurretik, ikastaldea apur bat
prestatu behar dugu, gutxinaka gutxinaka elkarlanerako,
elkar laguntzarako eta elkartasunerako giroa sortuz. «Talde
kontzientzia» sortzen lagunduko duten jarduerak programatu behar ditugu (taldeko dinamikak, elkarlaneko
jolasak…).
Taldean lan egiteko
«eremua prestatzea»

A

B

Taldearen
kohesioa

A

B

B

C

A

B

C

A

B

A

B

A

B

B

C

B

C

B

C
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Taldean lan egiteko
«eremua prestatzea»

A

B

Taldearen
kohesioa

B

C

A

C

B

A

B

B

C

B

C

Taldearen
kohesioa

A

B

B

C

A

B

C

A

B

A

B

C

B

B
C

A

B

B

C
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A

A

Eta antzeko zerbait gertatzen da enfasia taldean lan egiten
(C) irakasten jartzen badugu; izan ere, elkarlaneko egiturak
(B) hobeto erabiltzen dira horrela, eta taldea hobeto kohesionatzen (A) laguntzen dugu.
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Noizean behin elkarlaneko jarduerak egitea elkarlaneko ikaskuntza sartzen hasteko neurri interesgarria dira. Hala ere, gela
barruan jarduerak horrela antolatzeko moduak ikasleen ikaskuntzari ekartzen dizkion onurak lortzeko, maizago antolatu
behar da ikastaldea elkarlanerako.

Elkarlaneko egiturak (B) erabiltzen ditugunean, taldea kohesionatzen (A) eta taldean lan egiten ikas dezaten (C) ere laguntzen dugu.

la Tald
na e
k
gi e du o
sa k
i

Talde-gela «aurrez prestatuta» dagoenean, hurrengo urratsa
ikasteko jarduerak egiteko taldeko lana erabiltzen hastea da.

taldean lan egin dezaten (B) eta modu horretan lan egiten
ikasi nahi dezaten eta egin dezaten (C) beharrezko baldintzak sortzen ari gara, nahiz eta ez diren nahikoak.

C

B. Taldean lan egitea irakasteko baliabide gisa

C. Taldeko lana irakatsi behar den eduki gisa
C esku-hartze eremuaren oinarria da irakasteko baliabide
izateaz gain, taldeko lana irakatsi egin behar den eduki bat
dela. Horrela, eremu honetan sartzen dira ikasleei modu
esplizitu eta sistematikoan taldean lan egiten irakasteko
jarduerak, bai eta gela barruko jarduera antolatzeko modu
hau erregularki erabiltzeko jarduerak ere.
Hiru esku-hartze eremu horiek, esan dugun bezala, estu lotuta daude. Taldea kohesionatzen (A) ari garenean, ikasleek
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Nola hobe daiteke taldeen
funtzionamendua?
Nola lortuko dugu? Haiengan taldeko autoebaluazioa,
interdependentzia positiboa (rolei buruzkoa, helburuei buruzkoa, zereginei buruzkoa eta identitateari buruzkoa) eta norbanakoaren erantzukizuna izenekoak
garatuz, aurretik aipatu ditugun biekin batera (parte
hartze berdinkidea eta aldibereko interakzioa).

A.Taldeko autoebaluazioa
Ikasleengan, noizean behin, egiten ari diren horretan eta
taldean lan egiten dutenean agertzen diren arazoetan
«pentsatzen jartzeko» ohitura eragitean datza.
Sor litezkeen arazoen ebazpena sendotu egiten da apurka
apurka, eta hala, ezarritako arauak ohitura bihurtzen dira,
eta taldeak lan saioetan betetzea lortzen du.
Taldeko autoebaluazioak arazoa identifikatzen laguntzen
du, horrela, aztertu eta konponbidea aurkitzen lagunduko
duen araua zehazteko eta talde bakoitzean nork betearaziko duen erabakitzeko.

Karguak

Betekizunak

Koordinatzailea

• Saioa gidatu: zer egin behar den eta
nola egin behar den jakin; egituraren
urratsei jarraitzen zaiela bermatu.
• Taldearen izenean hitz egin
(bozeramaile kargurik ez badago).

Idazkaria

• Laneko saioan zehar ahotsaren tonua
kontrolatu.
• Taldeko karpetako orriak bete.

Intendentea

• Lanerako lekua prestatu (mahaiak
ipini, taldean lan egin ahal izateko).
• Materiala banatu eta zaindu.

Laguntzailea

• Etorri ez den kide bati dagokion
karguan ordeztu.
• Behar duenari laguntza eman.

Bozeramailea
(5 kidetako
taldeetan)

• Taldearen izenean hitz egin.

Kargu horiek txandakakoak dira. Komeni da taldeko kide
guztiek kargu guztiak betetzeko aukera izatea.
C. Helburuen interdependentzia positiboa:
helburu argiak

B. Rolen interdependentzia positiboa:
taldeko karguak ete betekizunak
Aurreko atalean esaten genuen bezala, taldeko lana eragozten duten arazoak konpontzeko, beharrezkoa da arau
batzuk zehaztea eta talde barruan araua nork betearaziko
duen erabakitzea.

Helburu nagusiak, talde-gela bakoitzeko Elkarlaneko ikaskuntzako talde guztientzat komunak direnak, honako hauek
dira:
• Ikaskuntzan denok aurrera egitea, bakoitzak ahal duen
heinean.
• Elkarri laguntzea; lankidetzan jardutea, ikaskuntzan aurrera
egin ahal izateko.
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Beste alde batetik, funtzionamenduaren aldizkako berrikuspenen ondorioz, talde batek helburu espezifikoak finka
ditzake berarentzat.
Esaterako, beste gauza batzuei buruz hitz egiteko joera duen
taldeak, honako helburu espezifiko hau finka dezake: «Harira
jo, eta beste gauza batzuei buruz hitz egiten denborarik ez
galtzea».
Helburu horiek (eta zikloko edo etapako helburu orokorrak,
eta arlo bakoitzeko helburu didaktikoak) arlo bakoitzeko
saio guztietan etengabe gogoan izan behar dira.
D. Zereginen interdependentzia positiboa:
lana berdinkidetasunez banatzea
Taldean lan egiteak ez du norbanakoaren lana ezeztatzen,
alderantziz baizik: taldeak bere kideen banakako lana susta
eta bultza dezake, eta halaxe egin behar du.
Taldeko kideek denon artean «zerbait» egin behar duten bakoitzean, oso garrantzitsua da taldeak lana ondo antolatzen
jakitea. Horretarako, bi estrategia zehatz garatu behar dira:
• Ekintzari aurrea hartzea. Hau da, «ekintza» jakin bat
egiten badute zer gerta daitekeen aurreikustea, akatsak
saihesteko, eta helburua lortzeko egin behar dutena zer
den asmatzeko.
• Ekintzaren plangintza. Hau da, egin behar dituzten zereginak zehaztea eta taldekideen artean egoki banatzea.
E. Identitatearen interdependentzia positiboa:
talde kontzientzia
Kontzientzia hori barneratzen joateko oso elementu garrantzitsuak dira taldeko ospakizunak, talde-gela osoarenak
nahiz talde bakoitzarenak.

38

Proposamen didaktikoa

Jakina, ospakizunak ospatzeko arrazoiren bat dagoenean
egiten dira: mailako ikaskuntzetan lortutako arrakasta,
parte hartzaileetako baten lorpena, etab.; eta horrez gain,
taldekideen eta irakasleen euren data adierazgarriak, jakina,
urtebetetzeak, etab.
Ospakizun horiek modu askotakoak izan daitezke:
• Txaloak (irakasleak edo ikasleetako batek proposatuta).
• Taldeko besarkadak.
• Banakako besarkadak eta musuak (ikasle jakin bat
zoriontzeko).
Taldeko ospakizunei esker, gainera, elkarri lotuta dauden
beste helburu batzuk lor daitezke:
• Proposatutakoa lortu dela sentitzea, denek ikaskuntzan
aurrera egitea lortu dutelako.
• Balioetsiak eta errespetatuak direla sentitzea. Horrela,
ikasleek ikasteko konpromisoa berresten eta berritzen
dute.
• Ikasteko gai sentitzea, batzuk besteen laguntzari esker,
eta beste batzuk ikaskideei ikasten lagundu dietelako.
F. Norbanako erantzukizuna
Norbanako erantzukizuna honakoen bidez adierazten da:
• Ikasleak taldean duen karguari dagozkion zereginak
betetzen.
• Taldearen helburu orokorrak lortzen laguntzen.
• Esleitu zaizkion zereginak betez.
Taldearen funtzionamenduaren aldizkako berrikuspenetan,
norbanako erantzukizuna konpromiso pertsonaletan
zehaztu behar da, taldeko kide bakoitzak zer konpromiso
hartzen dituen finkatzeko, aurrerantzean taldeak hobeto
jardun dezan.

Elementua
1. Interdependentzia
positiboa

Deskribapena
Identitatea

Talde bateko kideek «taldeko kontzientzia» dute: gustura aritzen dira
elkarrekin lanean eta elkarri laguntzen.

Helburuak

Elkarrekin helburuak lortzeko gai direla ikusi ahal izan dute.

Rolak

Taldeko kide bakoitzak rol jakin bat dauka, gainerakoen osagarria, eta
zeregin jakin batzuk ditu, taldeak jardun dezan eta helburuak lor ditzaten
ezinbestekoak direnak.

Zereginak

Proiektu komunetan taldeko kide bakoitzak esleitu zaion zeregina bete
behar du, gaineko kideek duten zereginaren osagarria izango dena.

2. Parte hartze
berdinkidea

Taldeko kide guztiek bertan parte hartzeko aukera berberak eduki behar dituzte.

3. Aldibereko interakzioa

Taldeko lanean kideen arteko ahalik eta interakzio handiena egon behar da: eztabaidak, iritzi
trukea, elkarrizketa eta kide guztiek adostutako erabakiak.

4. Banakako
erantzukizuna eta
erantzukizun pertsonala

Banakako erantzukizunik gabe ez dago taldeko lanik. Erantzunkizun hori taldearen jarduna
hobetzeko konpromiso pertsonaletan gauzatzen da.

5. Taldeko autoebaluazioa

Taldearen jardunari buruz, indarguneak identifikatzeko eta indartzeko, eta ahulguneak zein
diren jakiteko eta hobetzeko helburuak finkatzeko «Pentsatzen jartzea».

Nola irakatsiko diegu taldean lan egiten?
Kontuan hartu behar dugu mundu guztiak ez dituela talde
txikitan lan egiteko behar diren ezaugarriak, eta taldean lan
egitea ematen duena baino zailagoa da.

Lantalde bat osatzea zer den eta taldeari etekin handiena
atera eta lan egiteko modu horretatik onura lortzeko nola
antola daitezkeen erakutsi behar zaie ikasleei. Horrela bada,
taldeko lana ez da irakasteko baliabide bat soilik, irakatsi
beharreko beste eduki bat baizik.

«Taldeko lana» gaitasuna ikasiz: ez da nahikoa taldean lan
egiten praktikaren bidez ikastea; horrez gain, taldean lan
egiten irakatsi behar diegu modu sistematikoan, egituratuan
eta ordenatuan, eta iraunkorrean.

Hori horrela izanik, eduki hori (gaitasun hori) irakasterakoan
beste edozein arlotako gaitasunak irakastean erabiltzen
dugun modu sistematiko eta iraunkor bera erakutsi behar
dugu.
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A. Taldean lan egiten irakasteko oinarrizko alderdiak
Taldean lan egiten laguntzeko, oso kontuan hartu behar dira
honako alderdi hauek. Izan ere, aurreko atalean azaldu ditugun taldeko lanaren funtsezko elementuekin erlazionatuta
daude:
Taldeko lanaren
funtsezko elementuak

Taldean lan egiten irakasteko
oinarrizko alderdiak
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Helburuak
zein diren jakitea

Taldeko kideek argi eduki behar dute lortu behar dituzten helburuak
zein diren (ikasi eta ikasteko elkarri laguntzea).

Helburuen
interdependentzia positiboa

Rolen ariketa

Taldeko kide bakoitzak rol bat eduki behar du, eta rol hori betetzeko
zer erantzukizun dituen jakin behar du.

Rolen
interdependentzia positiboa

Lanaren banaketa

Taldeak zerbait egin edo sortu behar badu, denon artean egin
beharreko lana banatu behar dute.

Zereginen
interdependentzia positiboa

Talde kontzientzia

Talde egonkorren (oinarrizko taldeak) funtzionamenduaren eta
sor litezkeen dinamiken bidez lortzen da.

Identitatearen
interdependentzia positiboa

Gizarte trebetasunen
garapena

Taldeko kide bakoitzaren konpromiso pertsonal bihurtzen dira,
taldeak behar bezala funtziona dezan laguntzeko.

Taldearen
aldizkako berrikuspenak

Taldearen
funtzionamenduaren
autoerregulazioa

Zuzen zer ez duten egiten identifikatu behar dute, eta
apurka-apurka hobetzeko bitartekoak jarri behar dituzte.

Taldeko autoebaluazioa

B. Taldearen planak, aldizkako berrikuspenak eta
taldeko karpeta

Taldearen plana lantzeko, txantiloi bat dugu, bi alde

Taldearen plana talde bakoitzak landuko du, eta aldi jakin
baterako «asmoen adierazpena» da; aldi horren amaieran,
taldeak ebaluazio bat egin behar du, funtzionamendua
berrikusteko, bereziki ondo zer egiten duten eta zer hobetu
behar duten identifikatzeko, eta balorazio horretan oinarrituta, hurrengo Taldearen planerako helburuak eta konpromiso pertsonalak zehazteko.

behar dira aldi jakin baterako zer helburu dituen taldeak,
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bereiz dituena: alde bat plangintzarako, eta hor zehaztu
kargu bakoitza beteko duen ikaslearen izena, eta bakoitzaren konpromiso pertsonalak; eta beste alde bat baloraziorako, aldia amaitzen denean, bertan jaso behar da
helburuen lorpen maila, kargu bakoitzaren zereginak nola
bete diren eta konpromiso pertsonalak noraino bete diren.

Zer elementurekin
erlazionatzen den

Taldearen planaren atalak

Taldearen
helburuak

• Elkarlaneko ikaskuntzako talde baten berezko helburuak,
eta talde guztientzat komunak direnak:
— Ikaskuntzan aurrera egitea
— Elkarri laguntzea

Helburuen
interdependentzia
positiboa

• Talde jakin baten bestelako helburu zehatzak.
Taldearen baitan, karguetako bakoitza nork beteko duen:
• Koordinatzailea
Karguak eta
zereginak

Rolen
interdependentzia
positiboa

• Idazkaria
• Intendentea
• Laguntzailea
• [Bozeramailea]

Konpromiso
pertsonalak
Taldearen
planaren
aldizkako
balorazioa

Bere taldeak hobeto jardun dezan taldeko kide bakoitzak zer konpromiso hartzen duen zehazten dute.

Banakako erantzukizuna eta
erantzukizun pertsonala
Zereginen
interdependentzia positiboa

Helburuak zer puntutaraino bete diren, karguari dagozkion zereginak
nola bete diren, eta bakoitzak bere konpromisoak nola bete dituen.

Taldearen plan bakoitzaren «plangintzaren» eta «balorazioaren» artean, aldizka berrikuspenak egiten dira lan saio
baten bukaeran, taldearen funtzionamendua berrikusteko.
Tarteko berrikuspen horiek Saioen egunerokoa deiturikoan jasotzen dira.
Talde bakoitzak, gainera, Taldeko karpeta bat dauka, idazkariak kudeatuko eta zainduko duena. Karpetaren azalean,
honako hau agertzen da:
• Taldearen izena.
• Taldea identifikatuko duen logotipoa, ikasmaila eta ikastetxearen izena.

Taldeko autoebaluazioa

Karpetaren barruan lau dokumentu daude:
• Taldekideen izena jasotzen duen orria, bakoitzaren argazki edo autorretratu batekin.
• Talde-gela edo talde jakin batek funtzionatzeko erabiliko dituen arauak.
• Kargu bakoitzaren betekizun zehatzak (ikusi 37. or.).
• Taldearen planak, ikasturtean zehar egingo dituenak
taldearen funtzionamendua hobetzen joateko. Aurretik
azaldu dugun bezala, horietako bakoitzak honako hau
darama:
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— Plangintzarako orri bat.
— Baloraziorako beste orri bat.
— Bien artean tarteko eta aldizkako berrikuspenak
ere gordetzen dira (Saioen egunerokoa).

Nola ebaluatuko dugu taldeko lana?
Taldeko lanaren ebaluazioa oso alderdi garrantzitsua da,
esan beharrik ez dago. Ikasleei taldean lan egiten irakasten
hasten garen momentutik hasi behar dugu beraren
lorpenak ebaluatzen.
A. Aldez aurreko oharrak
Taldeko lana ebaluatzeko, honako alderdi hauek hartu behar
ditugu kontuan:
• Apurka-apurka, baina gero eta gehiago, taldean lan
egiten ikasten ari ote diren egiaztatu eta ziurtatu.
• Eurek dakitena eta nola ikasi duten, besteek dakitena eta
nola ikasi duten konparatuz, kokatzen ikasten ari ote
diren egiaztatu, etorkizunean arazo komunak elkarrekin
ebazteko eta gainditzeko gai izan daitezen.
B. Taldeko lanaren ebaluazioaren dimentsioak
Taldeko lanaren ebaluazioan bi dimentsio bereizi behar
ditugu: taldeko dimentsioa (oinarrizko taldeei eta taldegelari dagokiona) eta banakako dimentsioa.
Taldeko lanaren ebaluazioaren taldeko dimentsioa:
Oinarrizko taldeak
Oinarrizko taldeen funtzionamendua Taldearen planen bidez
eta haien aldizkako berrikuspenen bidez egituratzen da:
— Taldearen planean, taldekideek euren helburuak azaldu
behar dituzte: taldearen funtzionamenduari dagokionez,
denbora jakin batean zer lortu nahi duten.
— Aldizkako berrikuspenetan, ordura arte ondo zer egiten duten eta, bestalde, hobetu behar dituzten alderdiak
zein diren antzeman behar dute.
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Taldeko lanaren ebaluazioaren taldeko dimentsioa:
Talde-gela
Maiztasun luzeagoarekin (hiruhilekoa, esaterako), taldegela osoa «pentsatzen jarriko da» talde gisa nola funtzionatzen duen hausnartzen: zer egiten duten bereziki ondo,
eta zer hobetu behar duten. Horretarako, batzarra egingo
dute tutoretzaren orduan.
Batzar horietako lehenengoa funtzionatzeko arauak zehazteko erabil daiteke. Ondorengo batzarretan, arau horiek
berrikusiko dituzte: betetzen diren ala ez, arau berririk pentsatu behar ote den, etab.
Horrela, elementu berri bat sartu ahal izango dugu, Ikastaldearen planak; eta Taldearen planekin batera, honako alderdi hauek hartuko dira kontuan:
• Hurrengo hiruhilekorako helburua edo helburuak.
• Hurrengo hiruhilekorako oinarrizko taldeen arteko zereginen banaketa.
• Talde-gela osoak behar bezala funtziona dezan, talde bakoitzak hartuko dituen konpromisoak.
Taldeko lanaren ebaluazioaren banakako dimentsioa
Ebaluazio horrek bi ezaugarri garrantzitsu ditu:
— Banakakoa da; hau da, irakasleak banaka erreparatuko
dio ikasle bakoitzari, taldeko lanarekin erlazionaturiko
gaitasun horien garapenaren aurrerapena, gainerako
gaitasunetan gertatzen den bezala, oso desberdina izan
daitekeelako ikasle batetik bestera.
— Taldeko edo ikastaldeko ebaluaziotik bereiz dago; izan
ere, talde gisa funtzionamenduari buruz balorazio jakin
bat duen taldean (baxua, ohikoa, altua), funtzionamendu
on edo txar horretarako banako bakoitzak egin duen
ekarpena oso desberdina izan daiteke.

Honakoan, formazioko ebaluazioa da, eta gehitu egiten du;
kalifikazio bat du, gainerako arloetako gaitasunen ebaluazioan jasotzen dutena bezalakoa.
Azkenik, azpimarratu nahi dugu ez zaigula egokia iruditzen
ikasle baten banakako kalifikazioa talde bereko kideek
eurena hobetu izanaren (taldean ondo lan egin dutelako)
araberakoa izatea.

Aipatutako bibliografia
JOHNSON, D. W.; JOHNSON, R. T. eta HOLUBEC, E. J.: El aprendizaje
cooperativo en el aula, Paidós, Buenos Aires, 1999.
K AGAN, S.: Cooperative Learning, San Clemente, Resources
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PUJOLÀS, P.: Nueve ideas clave. El aprendizaje cooperativo,
Graó, Bartzelona, 2008.
PUJOLÀS, P. eta L AGO, J. R.: «La organización cooperativa de
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(Koord.): Manual de asesoramiento psicopedagógico,
349.-391. or., Graó, Bartzelona, 2007.
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5. mailako
edukien mapa

Edukiak

0 Guztiok ikasten dugu besteengandik
6. or.

Zenbaki-sistema erromatarra / Zazpi zifrara arteko zenbakiak /
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketa / Zatikiak eta zatikien gaiak /
Zenbaki dezimaldunak

12. or.

Zazpi zifratik gorako zenbakiak / Batuketaren eta kenketaren
propietateak / Zenbakiak ordenatzea / Zenbakiak zuzenean adieraztea.
Milakoetara biribiltzea

LEHEN HIRUHILEKOA

1 Zenbakiak eta eragiketak
2 Biderketa eta zatiketa
28. or.

3 Zatikiak
44. or.

4 Zenbaki dezimaldunak
60. or.

BIGARREN HIRUHILEKOA

Izendatzaile bereko zatikien batuketa eta kenketa / Zatiki baliokideak /
Zatikien eta unitatearen arteko konparazioa / Zatikien konparazioa /
Zenbaki baten zatikia
Hamarrena, ehunena eta milarena / Zenbaki dezimaldunen irakurketa eta
idazketa / Zenbaki dezimaldunak ordenatzea / Zenbakizko zuzenean
adieraztea eta dezimaletara biribiltzea

maTEST

76. or.

Klik batekin Barra grafiko bat egitea, kalkulu orri batekin

77. or.

Gaitasunak proban! Zure urtebetetze festa antolatzea

78. or.

5 Eragiketak zenbaki dezimaldunekin
80. or.

Zenbaki dezimaldunen batuketa eta kenketa / Zenbaki dezimaldunen
biderketa / Zenbaki dezimaldun baten eta zenbaki arrunt baten arteko
zatiketa / Zatidura dezimalduna duten bi zenbakiren arteko zatiketa

96. or.

Metroa baino handiagoak eta txikiagoak diren neurri unitateak /
Adierazpen sinplea eta konplexua. Neurtzeko tresnak /
Eragiketak: luzera / Perimetroa

6 Luzera
7 Edukiera eta masa
112. or.

8 Denbora
128. or.

Litroa baino handiagoak eta txikiagoak diren neurri unitateak / Gramoa
baino handiagoak eta txikiagoak diren neurri unitateak / Adierazpen
sinplea eta konplexua. Neurtzeko tresnak / Eragiketak: edukiera eta masa
Urtea baino denboraldi luzeagoak eta laburragoak /
Sistema hirurogeitarra: orduak, minutuak eta segundoak /
Adierazpen sinplea eta konplexua / Eragiketak: denbora

maTEST

144. or.

Klik batekin Eragiketak online egitea, Wiris kalkulagailuarekin

145. or.

Gaitasunak proban! Armairuko arropak aldatzea

146. or.

9 Angeluak
148. or.

HIRUGARREN HIRUHILEKOA

Biderketa eta haren propietateak / Zatiketa / Zatiketaren gaien arteko
erlazioa / Banatze propietatea / Eragiketa konbinatuen hierarkia

10 Irudi lauak eta mugimenduak
164. or.

11 Azalera eta azalera neurriak

Angeluak eta angeluen neurria. Sistema hirurogeitarra / Angeluen
batuketa eta kenketa / Ondozko ondoko angeluak, angelu auzokideak
eta erpinez aurkako angeluak. Angelu osagarriak eta betegarriak /
Angeluak eta biraketak
Poligonoen sailkapena / Triangeluen sailkapena / Laukien sailkapena /
Zirkunferentzia, zirkulua eta irudi zirkularrak / Simetria eta translazioa

180. or.

Gainazalaren neurketa: azalera / Metro, dezimetro eta zentimetro
karratua / Karratuaren eta laukizuzenaren azalera / Triangeluaren eta
erronboidearen azalera

196. or.

Maiztasunen taula, moda eta batez besteko aritmetikoa /
Barra grafiko sinplea eta bikoitza / Maiztasunen poligonoa /
Piktograma

12 Informazioaren tratamendua

maTEST

212. or.

Klik batekin Irudi lauak marraztea, GeoGebra programarekin

213. or.

Gaitasunak proban! Tangram bat egitea

214. or.

Problemarik gabe! Buruzko kalkulua

Gaitasunak hobetzen!

Testu batetik datuak
eskuratzea problema bat
ebazteko

Lau edo bost zifrako zenbakiei milako zehatzak batzea
Lau edo bost zifrako zenbakiei milako zehatzak kentzea

Berri zientifiko bat
interpretatzea

Problema bat ebaztea
urrats batzuei jarraituz

Hiru zifrako zenbakiak hamarreko edo ehuneko zehatzez
biderkatzea
Hiru zifrako zenbakiak milako zehatzez biderkatzea

Txangoa antolatzea

Eskema bat edo marrazki
bat erabiltzea problema
ebazteko

0z bukatzen diren hiru edo lau zifrako zenbakiak
hamarreko edo ehuneko zehatzez zatitzea
Lau edo bost zifrako zenbakiak milako zehatzez zatitzea

Marrazki bat interpretatzea

Problema baten
erantzunaren estimazioa
egitea

Zenbaki baten zatikia kalkulatzea
Zenbakitzailea 1 baino handiagoa duen zenbaki baten
zatikia kalkulatzea

Maiztasunen taula bat
interpretatzea

Enuntziatu baterako
galderak asmatzea, eta
ebaztea

Bi zifrako zenbakiak 0,5ez biderkatzea
Bi zifrako zenbakiak 0,1ez biderkatzea

Errezeta bat interpretatzea,
eta egitea

Eragiketak egitea datuak
neurri unitate berean
adierazita

Bi zifrako zenbakiak 0,5ez zatitzea
Bi zifrako zenbakiak 0,1ez zatitzea

Igeriketako eskolak hartzea

Eragiketak egitea modu
konplexuan adierazitako
datuekin

Bi zifrako zenbakiak 0,2z biderkatzea
Bi zifrako zenbakiak 0,2z zatitzea

Behatzea eta neurriak hartzea

Problema baten emaitza
modu logikoan
interpretatzea

Zenbaki dezimaldunak 10ez eta 100ez biderkatzea
Zenbaki dezimaldunak 1.000z biderkatzea

Ibilbide bat interpretatzea

Problema baten
enuntziatua asmatzea
galdera batean
oinarrituta

Zenbaki dezimaldunak 10ez eta 100ez zatitzea
Zenbaki dezimaldunak 1.000z zatitzea

Mapa batean angeluak
neurtzea

Problema bat
sinplifikatzea, ebazteko

Bi zifrako zenbakiak 9z biderkatzea
Bi zifrako zenbakiak 99z biderkatzea

Koadro bat behatzea

Beste irudi batzuen
azalera kalkulatzea

Bi zifrako zenbakien gutxi gorabeherako biderkadura
kalkulatzea
Bi zifrako zenbakien gutxi gorabeherako zatidura
kalkulatzea

Arkeologiako udaleku
batera joatea

Grafiko batetik problema
bat ebazteko datuak
eskuratzea

Hiru zifrako zenbakien gutxi gorabeherako biderkadura
kalkulatzea, ehunekoetara biribilduta
Hiru zifrako zenbakien gutxi gorabeherako zatidura
kalkulatzea, ehunekoetara biribilduta

Faktura baten grafikoa
aztertzea

6. mailako
edukien mapa

Edukiak

0 Denok ikasten dugu elkarrengandik
6. or.

LEHEN HIRUHILEKOA

1 Multiploak eta zatitzaileak
12. or.

Zenbaki baten multiploak. Multiplo komunetan txikiena /
Zenbaki baten zatitzaileak. Zenbaki lehenak eta zenbaki konposatuak /
Zatitzaile komunetan handiena / Zatigarritasun irizpideak

28. or.

Berreketak. Zenbaki baten karratua eta kuboa / Hamarren berreturak.
Zenbakiak hamarren berreturatan deskonposatzea / Erro karratua /
Gutxi gorabeherako erro karratua

2 Berreketak eta erro karratua
3 Zenbaki dezimaldunak. Batuketak,
kenketak eta biderketak

44. or.

4 Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketak
60. or.

Zenbaki dezimaldun bat zenbaki arrunt batez zatitzea / Zatiduran dezimalak
dituzten zatiketak / Zatiketa baliokideak / Zenbaki arrunt bat zenbaki
dezimaldun batez zatitzea / Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketak
76. or.

Klik batekin Berreketak eta erroketak kalkulatzea, Wiris lineako kalkulagailuaz

77. or.

Gaitasunak proban! Eraikuntza jokoa

78. or.

80. or.

BIGARREN HIRUHILEKOA

Zenbaki dezimaldunak / Zenbaki dezimaldunak ordenatzea, adieraztea
eta hurbiltzea / Zenbaki dezimaldunen arteko batuketak eta kenketak /
Zenbaki dezimaldunen arteko biderketak

maTEST

5 Zenbaki positiboak eta negatiboak
6 Zatikiak eta eragiketak
94. or.

7 Ehunekoak eta proportzionaltasuna
112. or.

8 Eskalak eta planoko mugimenduak
128. or.

Zenbaki positiboak eta negatiboak / Zenbaki osoak zenbakizko
zuzenean adieraztea eta konparatzea / Zenbaki osoen arteko batuketak
Zatiki baliokideak / Izendatzaile desberdineko zatikiak /
Zatikiak konparatzea / Zatikien arteko batuketak eta kenketak /
Zatikien arteko biderketak eta zatiketak
Ehunekoa edo portzentajea. Kantitate baten ehunekoa /
Beherapenak eta igoerak / Magnitude proportzionalak.
Proportzionaltasun zuzena / Unitatera laburtzea
Planoetako eta mapetako eskalak / Antzekotasunari buruzko
lehen ideiak / Simetriak, translazioak eta biraketak /
Puntuak planoan adieraztea

maTEST

144. or.

Klik batekin Puntuak planoan adieraztea, GeoGebra erabiliz

145. or.

Gaitasunak proban! Txangoa izotz pistara

146. or.

9 Neurri unitateak
148. or.

HIRUGARREN HIRUHILEKOA

Zenbaki sistema hamartarra / Biderketa eta zatiketa / Eragiketa
konbinatuak / Zenbaki dezimaldunen eta zatikien arteko lotura /
Oinarrizko neurri unitateak

10 Perimetroa eta azalera
164. or.

11 Gorputz geometrikoak eta bolumena
180. or.

12 Estatistika eta probabilitatea
196. or.

Luzera unitateak. Eragiketak / Edukiera unitateak. Eragiketak /
Masa unitateak. Eragiketak / Azalera unitateak
Poligono baten perimetroa / Zirkunferentzia baten luzera /
Paralelogramoen azalera / Triangeluen azalera / Poligono erregularren
azalera / Poligono irregularren azalera / Zirkuluen azalera /
Irudi zirkularrak
Poliedroak. Poliedro erregularrak / Prismen eta piramideen sailkapena /
Zilindroa, konoa eta esfera / Bolumena eta haren neurri unitateak
Maiztasun absolutua eta maiztasun erlatiboa. Batez besteko aritmetikoa
eta moda / Mediana eta heina / Sektore diagrama /
Zoria eta probabilitatea / Gertakari baten probabilitatea

maTEST

212. or.

Klik batekin Kalkulu estatistikoak, Excel erabiliz

213. or.

Gaitasunak proban! Askaria eta partxisa

214. or.

Problemarik gabe! Buruzko kalkulua

Gaitasunak hobetzen!

Multiplo komunetan
txikiena edo zatitzaile
komunetan handiena
kalkulatzea

Bi zifrako zenbait zenbakiren arteko batuketak egitea,
bi zenbakiren batura hamarreko zehatza denean.
Nola egin hiru zifrako zenbait zenbakiren arteko batuketak,
biren batura hamarreko zehatza denean?

Grafiko batetik informazioa
lortzea

Kalkulagailuaz
problemak ebaztea

Hamarreko zehatzen karratuak kalkulatzea
Nola kalkulatu ehuneko zehatzen karratuak?

Iragarki batetik informazioa
lortzea

Problema bat ebazteko
behar diren datuak
hautatzea eta problema
ebaztea

Bi eta hiru zifrako zenbakiak 0,1ez biderkatzea
Nola biderkatu bi eta hiru zifrako zenbakiak 0,3z?

Opari bat erostea

Grafikoetatik datuak
lortzea, problemak
ebazteko

Bi zifrako zenbakiak 0,25ez biderkatzea
Nola biderkatu bi zifrako zenbakiak 0,4z?

Kartel batetik informazioa
lortzea

Problemak grafikoki
ebaztea eta lortutako
emaitza egiaztatzea

Bi zifrako zenbakiak 0,25ez zatitzea
Nola zatitu bi zifrako zenbakiak 0,4z?

Zer non panel bat
interpretatzea

Problemak amaieratik
hasita ebaztea

Bi zifrako zenbakiak 1,5ez biderkatzea
Nola biderkatu bi zifrako zenbakiak 0,75ez?

Diskoak sailkatzea eta
ordenatzea

Problema bat ebazteko
eman beharreko urratsak
azaltzea

Kantitate baten % 10 kalkulatzea
Nola kalkulatu kantitate baten % 50?

Ordenagailu bat erostea

Problemak ebaztea,
planoak eta mapak
erabiliz

Kantitate baten % 20 kalkulatzea
Nola kalkulatu kantitate baten % 30?

Logela batean
aldaketak egitea

Problemak ebaztea,
zenbait neurri unitate
erabiliz

Kantitate baten % 40 kalkulatzea
Nola kalkulatu kantitate baten % 60?

Zirkuitu baten planoa
interpretatzea

Problema baten emaitza
iritzira kalkulatzea eta
hura egiaztatzea

Kantitate baten % 25 kalkulatzea
Nola kalkulatu kantitate baten % 75?

Banderak fabrikatzea

Objektu baten neurriak
interpretatzea,
problemak ebazteko

Kantitate bati haren % 10 batzea
Nola kendu kantitate bati haren % 10?

Gorputz geometrikoen
edertasuna balioestea

Estrategia egokia
aukeratzea, eta prozesua
azaltzea

Kantitate bati haren % 25 batzea
Nola kendu kantitate bati haren % 25?

Sektore diagrama bat
interpretatzea

