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Sarrera

ehen Hezkuntzako etapa honen amaieran, hirugarren ziklorako i.blai
proiektua aurkeztuko dugu, gure helburu nagusiak bete ditugulakoan.
Material hau egiteko helburuak izan dira, batetik, hezkuntzaren legeak
zehaztutako printzipioekin eta helburuekin bat etortzea, eta bestetik,
EBak proposatutako hezkuntza-helburuetan oinarritzea. Hezkuntza-helburu
horien artean nabarmentzen da hezkuntza- eta prestakuntza-sistemen kalitatea
eta eraginkortasuna hobetzea.

L

Printzipio horietatik abiatuta, oinarrizko elementu hauek garatu ditugu. Elementuok funtsezkoak izan dira etapa osorako gure proiektuari eusteko, eta hainbat
modutan zehaztu dira hiru zikloetako bakoitzean, betiere, ikasleen
heldutasun-mailaren eta behar zehazten arabera.
1. Ikasleen ezaguera garatzea, oinarrizko kultura-trebetasunak lortzeko gai izan
daitezen, ahozko adierazpenari eta ulermenari, irakurketari, idazketari eta kalkuluari dagokionez.
2. Gizarte-trebetasunak lortzea, gatazkarik ez sortzeko eta sortzen direnak
modu baketsuan konpontzeko. Bai eta afektibitate- eta emozio-gaitasunak
garatzea ere, izaeraren alderdi guztietan.
3. Zentzu artistikoa eta sormena garatzea, ikasleek prestakuntza osoa lortzeko landu beharreko adimenetako bat baita.
4. Bakarkako nahiz taldeko lanerako ohiturak lortzea, bai eta ikasketarako
esfortzua eta ardura ere.
5. Balioak eta bizikidetza-arauak jakitea eta balioestea. Beste kulturak eta
pertsonen arteko desberdintasunak azpimarratu dira, ikasleek uler eta errespeta ditzaten.
6. Informazioaren eta komunikazioaren teknologien berri izatea eta horiek
erabiltzen jakitea.
7. Ikasketa-arazoei aurre hartzea, diagnosi-probak eginez eta finkatzemekanismoak landuz.
8. Eskola-elkarteko kide guztiak integratzea, ikasleen garapen afektiboa eta
intelektuala lortzeko.
4
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Argi dago, beraz, ikasleen garapen osoa lortzea dela gure helburu nagusia orain
bukatuko dugun i.bai proiektua abian jartzean. Hots, ikasleen gaitasun guzti-guztiak garatzea; ez kognitiboak soilik, bai eta afektibitatea eta gizarterako gaitasunak ere.
Horretarako, urte guztiotan, arreta berezia jarri dugu zuei eta zuen ikasleei material egokiak emateko. Material horien helburuak dira, batetik, ikasketa guztiak
lotuko dituzten oinarrizko gaitasunak lortzen laguntzea, eta bestetik, ikasleen
izaera eta gaitasun afektiboak garatzea.
Material horiez gozatzen hasi aurretik, eskerrak eman nahi dizkiegu proiektu hau
egiten lagundu duten pertsona guztiei, haien gogo bizia eta lana ezinbestekoak
izan baitira lan hau egiteko.
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proposamen didaktikoa
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Materiales de Matemáticas
Para el alumno
Ikaslearen liburua
• Matematika LMH 5
Eranskinak
• Matematika LMH 6
Eranskinak

Material osagarriak
• Lan koadernoa LMH 5
• Lan koadernoa LMH 6
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Para el profesor
• Proposamen didaktikoa Matematika LMH 5
• Proposamen didaktikoa Matematika LMH 6

proposamen didaktikoa
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Ikaslearentzako materiala (I)
Ikaslearen liburua
Unitate didaktikoen egitura
Orrialde motibatzaileak

1

Unitate bakoitzaren hasieran matematikarekin lotutako pertsonaia ospetsu baten biografia aurkezten
da, bai eta lexiko atal bat ere, testuko hitz batzuen
esanahia ikasteko. Horrez gain, testuari buruzko galderak eta taldean erantzutekoak proposatzen dira.
Bigarren orrialdean, balioei buruzko testu bat eta
gogoeta eginarazteko galdera batzuk aurkezten dira.

Testuari buruz

Multiploak eta
zatitzaileak

1. Zergatik deitzen zioten Fibonacci
Leonardo Pisanori?
2. Osatu testuan agertzen den
Fibonacciren segida beste bost
zenbaki gehiagorekin.

Taldean
Osatu urrats batzuekin
problemaren eskema, eta lotu
emaitza Fibonacciren segidarekin.
Mintza zaitezte, eta partekatu
informazioa gainerako taldeekin.

Leonardo Pisano Fibonacci izenez ere ezagutzen dugu (Bonacciren semea esan nahi du),
eta hasieran irakasle arabiaSegida: lege jakin bat
Italian,
rrek hezi zuten, eta horiek
Pisan jaio zen,
betetzen duten gaien
n.
helarazi zizkioten matematikari
1170. urtea
multzo ordenatua.
ari ospetsua
buruzko ezagupenak.
Matematik
Aljebra: matematikaren
acciren
izan zen, Fibon
Beste kulutura batzuetatik jasotako ezagupen horri
atala da, eta eragiketa
tu zuelako
segida asma
esker, bere lanik ezagunena argitaratu zuen 1202an,
aritmetikoetan zenbakiak,
Liber Abaci (Abakoaren liburua) izenekoa, izatez, abakoaletrak eta ikurrak
erabiltzen dira.
rekin zerikusi gutxi duena. Funtsean aritmetikako eta aljebrako
problemen bilduma bat da.

Leonardo
Pisano

Mugak gaindituz
Gutako askok egiaztatu ahal izan dugu eragiketak eta problemak ebazteko modua, neurtzeko
modua edo erabiltzen dugun zenbaki-sistema
desberdinak izan daitezkeela kultura batetik
bestera.
Kultura bakoitzak matematika nola ulertzen
duen jakitea ikasteko modu bikaina da, bai
gureak ez bezalako matematika-ikasketak
egin dituzten ikasleentzat, bai guretzat.

Liber Abaci liburuan jasotzen den problemarik ospetsuena honako hau da:
Baserri batean, urte hasieran, untxi-bikote jaioberri bat dago. Bi hilabeteren
buruan bikote hori ugalketarako prest dago. Hilean untxi-bikotea egiten dute, eta horiek
ere, era berean, bi hilabeteren buruan, ugaltzeko prest daude, eta horiek ere hilean beste
bikote bat emango dute. Urteko hilabete bakoitzeko hamabosgarren egunean, zenbat
untxi-bikote daude baserrian?

Matematikan edozein metodo ona da, emaitza zuzena bada

Jarduerak
Problema honek eragin zuen “Fibonacciren segida” izenekoa. Segida horretan,
gai bakoitza aurreko bien batura da.

1. Gaur egun, ba al duzu beste kultura batzuetako
matematika-ikasketen berri jasotzeko aukerarik?
Arrazoitu zure erantzuna.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ...

Fibonacciren
zenbakiak ikasi
te
ondoren, unita
akiak
honetan zenb
k
eta eragiketa
u.
ikasiko dituz

2. Zure ustez mesedegarria al da beste kultura
batzuekin harremana izatea? Zergatik?

Segida honetako elementu bakoitzari Fibonacci zenbaki deitzen zaio.

12

Garapen-orrialdeak

Zenbaki lehenak eta
zenbaki konposatuak

Zatigarritasun-irizpideak
Bitxigile batek 45 perla natural ditu, eta 2 edo 3 perlako lepoko berdinak egin
nahi ditu. Nolako lepokoak egingo ditu perla bakar bat ere sobera ez uzteko?

Iratxek 7 matxinsalto ditu; eta Karlosek, ostera, 6. Haur bakoitzak bere matxinsaltoak matxinsalto kopuru bereko kaxatan ipini nahi ditu, bat bera ere sobera
utzi gabe. Zenbat modutan multzokatuko ditu matxinsaltoak haur bakoitzak?

Problema ebazteko, egiaztatu egin behar dugu ea 45 zenbakia 2rekin eta 3rekin zatigarria den.

Problema ebazteko, Iratxek 7ren zatitzaileak kalkulatu ditu.

Zenbaki bat beste batekin zatigarria den arin jakiteko, nahikoa da zatigarritasun-irizpideak aplikatzea.

7ren zatitzaileak > 1 eta 7.
Beraz, Iratxek bi modutan baino ezin ditu multzokatu: kaxa bakoitzean
matxinsalto bana sartuta, edo 7 matxinsaltoak kaxa berean sartuta.

Zatigarritasun-irizpideak
Zenbaki bat 2rekin
zatigarria da azkeneko zifra 0 edo zenbaki bikoitia bada.

Zenbaki bat 3rekin
zatigarria da zenbaki horren zifren
batura ere hala bada.

Zenbaki bat 5ekin zatigarria da azkeneko
zifra 0 edo 5 bada.

Zenbaki bat 9rekin
zatigarria da zenbaki horren zifren
batura ere hala bada.

Zenbaki bat 10ekin
zatigarria da azkeneko zifra 0 bada.

20 : 2 = 10

24 > 2 + 4 = 6

25 : 5 = 5

72 > 7 + 2 = 9

60 : 10 = 6

16 : 2 = 8

6:3=2

40 : 5 = 8

9:9=1

3 450 : 10 = 345

7 zenbakiak bi zatitzaile baino ez dituenez —1 zenbakia eta 7 zenbakia bera—,
zenbaki lehena dela esaten dugu.
Problema ebazteko, Karlosek 6ren zatitzaileak kalkulatu ditu.
6ren zatitzaileak > 1, 2, 3 eta 6.

jarduerak
1

• 45 zenbakia 2rekin zatigarria den egiaztatuko dugu:

Kalkulatu honako zenbaki hauen
zatitzaileak, eta sailkatu zenbaki
lehenetan edo konposatuetan.
8

21

15

36

Beraz, Karlosek lau modutan multzoka ditzake matxinsaltoak: kaxa bakoitzean
1, 2, 3 edo 6 matxinsalto sartuta.
6 zenbakiak 1 zenbakiaz eta 6 zenbakiaz gain, beste zatitzaile batzuk ditu, eta
horregatik, zenbaki konposatua da.

45 zenbakiaren azkeneko zifra ez denez 0 edo zifra bikoitia, ez da 2rekin zatigarria.

61

• 45 zenbakia 3rekin zatigarria den egiaztatuko dugu:
45 > 4 + 5 = 9 eta 9 : 3 = 3, beraz, 45 zenbakia 3rekin zatigarria da.

jarduerak
1

2

Adierazi, zatiketarik egin gabe,
honako zenbaki hauetatik zein diren 2rekin zatigarriak.

Hortaz, bitxigileak 3na perlako lepokoak egin behar ditu bat bera ere sobera
ez uzteko.

a. 35

e. 40

4

b. 23

f. 58

Adierazi honako zenbaki hauetatik zein diren 2rekin, 3rekin, 5ekin, 9rekin
edo 10ekin zatigarriak.

5

Idatzi zure koadernoan honako zenbaki hauekin zatigarria den hiru zifrako
zenbaki bat:
a. 2
b. 3
c. 2 eta 5

c. 105

g. 126

d. 210

h. 307

Asmatu honako zenbaki hauetatik zein diren 5ekin eta 10ekin zatigarriak.
a. 25
b. 125

3

1 050

6

e. 49
f. 130

c. 210

g. 55

d. 187

h. 425

Egiaztatu, zatiketa egin gabe,
2 345 eta 3 456 zenbakiak 9rekin
zatigarriak diren ala ez.

7

2 345

1 266

4 521

3 987

Lorezain batek 345 zuhaitz landatu behar ditu. Zuhaitz
kopuru bereko hainbat ilaratan landatu
nahi ditu; beraz, zenbat zuhaitz
ipiniko ditu ilara bakoitzean, ilara
bakoitzeko gehieneko kopurua 10
zuhaitz bada?

30

Idatzi 20 baino handiagoak eta 50
baino txikiagoak diren zenbaki lehen guztiak.

3

Honako zenbaki hauetatik, zein
dira zenbaki lehenak eta zein zenbaki konposatuak?

9 321

Idatzi zure koadernoan honako zenbaki hauekin zatigarria den bi zifrako zenbaki bat:
a. 3
b. 2 eta 3
c. 3 eta 5

25

2

4

3

6

45

31

39

71

12

47

17

15

56

27

Edukiera bereko zein flasko erabiliko ditu Paulek 28 l ur botilaratzeko, ezertxo ere sobera utzi
gabe? Azaldu zergatik egin duzun
hautaketa hori.

20

13

Zenbaki bat zenbaki lehena da bi zatitzaile baino ez dituenean, 1
zenbakia eta zenbakia bera.

Unitate didaktikoetako edukiak garatzen dira orrialde horietan. Epigrafe bakoitzaren amaieran ariketa
multzo bat dago. Ariketa horiek ikasitakoa finkatzeko
eta bermatzeko zailtasun-maila dute.

Zenbaki bat zenbaki konposatua da 1 zenbakiaz eta bere buruaz
gain, beste zatitzaile batzuk ere badituenean.

5

Marraztu honako koadro hau zure koadernoan, eta jarraitu urratsei.
1. Ezabatu 2ren multiploak,
2 zenbakia izan ezik.
2. Ezabatu 3ren multiploak,
3 zenbakia izan ezik.
3. Ezabatu 5en multiploak,
5 zenbakia izan ezik.
4. Ezabatu 7ren multiploak,
7 zenbakia izan ezik.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Zer ikusten duzu?
Nolakoak dira
ezabatu gabe geratu diren
zenbakiak?

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

21

Problemak ebatziko ditut
Orrialde bikoitz horietan zenbait estrategia aplikatzen dira, ikasleei era askotako problemak ebazten
laguntzeko.

Problemak ebatziko ditut

Atal horretan proban jartzen da ikasleen arrazoiketa,
garapen-orrialdeetan lantzen ez diren ariketa motak
ebatzi behar baitituzte.

a. Zure ustez zer adierazten du diagramak?

LH 5eko matematika

b. Zenbat bisitari egon dira guztira?
c. Zenbat bisitari jaso dituzte batez beste eguneko?
d. Sarrerak 8,45 € balio baditu, guztira zenbat diru bildu
dute?
e. Zenbat diru bildu da salmentekin astelehenetik ostiralera? Zenbat diru jaso da batez beste eguneko?

• Urtero lortu duten irabazia jakiteko, lehenengo eta be-

hin urte bakoitzeko lau hiruhilekoetan izan diren bisitak
batuko ditugu eta emaitza 7,73 €-rekin biderkatuko
dugu, horixe baita pertsona bakoitzarekin lortzen duten
irabazia.

f. Adierazi datuak maiztasun-taula batean.
g. Egin sektore-diagrama bat aurreko maiztasun-taulako
datuekin.

Lehenengo urtea

16500 × 7,73 = 127545

3 5 0 0
4 2 5 0
4 0 0 0
+ 4 7 5 0
1 6 5 0 0

Lehenengo urteko irabazia 127 545 € dira.

Bigarren urtea
1. hiruhilekoa > 2750 pertsona
2. hiruhilekoa > 3250 pertsona
3. hiruhilekoa > 3750 pertsona
4. hiruhilekoa > 3500 pertsona
13250 × 7,73 = 102422,5 €

2 7 5 0
3 2 5 0
3 7 5 0
+ 3 5 0 0
1 3 2 5 0

Estrategia erabiliko dut
1

Sektore-diagrama honek bost lagunen aurrezkiak
adierazten ditu.

2

Zenbaki hamartarren segidak
1

Osatu zure koadernoan honako segida hauek, bost gai gehiagorekin.

2

Honako segida biderkatzaile hauetan, asmatu zeinek ez duten egon behar.

a. 4,50 > 4 > 3,50 > …
b. 4,25 > 3,75 > 3,25 > …

a. 0,7
b. 1,04
c. 1,04

Auto-kontzesionario batek barra-diagrama bat egin
du, urteko lehen seihilekoan auto modelo bat zenbat
saldu den irudikatzeko. Egin maiztasun-taula bat diagramako datuekin, eta erantzun honako galdera hauei.
a. Zenbat auto saldu dituzte guztira?
b. Batez beste zenbat auto saldu dituzte hilero seihileko
horretan?
c. Auto bakoitzak 7 566,3 € balio baditu, zenbat diru
lortu dute hilero, saldu diren autoekin? Zenbat diru
bildu dute guztira seihilekoan?

a. Peruk 15 € badauzka, zenbat euro dauka bakoitzak?
b. Zenbat diru dute aurreztuta bosten artean?
c. Kalkulatu ume bakoitzak aurreztuta duen diruaren batez
besteko aritmetikoa.
d. Zein umek dute batez bestekoa baino diru gehiago?
Eta gutxiago?

Logika

Bigarren urteko irabazia 102 422,5 € dira.

• Gero, bi urteko irabazien arteko aldea kalkulatuko dugu. > 127 545 – 102 422,5 = 25 122,5.
• Azkenik, emaitza idatziko dugu. > Lehen urtearen eta bigarren urtearen arteko aldea 25 122,5 €-koa da.

54

8

Erreparatu honako diagrama poligonal honi, eta erantzun.

Jolas-parkean lehen bi urteetako hiruhileko bakoitzean
zenbat jende sartu den adierazten du diagrama honek.
Parkeak jasotzen duen bisitari bakoitzeko 7,73 €-ko irabazia lortzen du. Kalkulatu zenbat euroko aldea dagoen
lehenengo eta bigarren urteen artean.

1. hiruhilekoa > 3500 pertsona
2. hiruhilekoa > 4250 pertsona
3. hiruhilekoa > 4000 pertsona
4. hiruhilekoa > 4750 pertsona

Logika

3

Diagrama batetik problema bat ebazteko datuak eskuratzea

3

2,8
4,16
9,36

c. 3,85 > 3,35 > 2,85 > …
d. 0,09 > 0,59 > 1,09 > …

4,6
8,32
28,08

11,2
16,64
74,24

22,4
33,48
252,72

44,8
66,56
758,16

Honako segida hauetako gaiak desordenatuta daude. Kopiatu, eta ordenatu txikienetik handienera.
a. 1,25

1,50

2,25

5
100

0,30

1,05

c. 0,15

0,35

0,95

b.

4

1,4
2,08
3,12

175
100
55
100

250
100
13
10

0,55

1,15

2,75

20
10

1,55

0,80

135
100

75
100

Idatzi honako irudi hauek adierazten duten zenbaki hamartarra. Gero, ordenatu handienetik txikienera.

55
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Buruzko kalkulua

Buruzko kalkulua

Atal horretan, hainbat estrategia eta ariketa aurkezten dira buruzko
kalkulurako. Horrez gain, beste problema batzuk ebazteko eskatzen
zaie ikasleei.

Bi zifrako hainbat zenbaki batzeko, lehenengo, baldin eta
badaude, hamarreko zehatzak osatzen dituzten zenbakiak
batuko ditugu.
37 + 23 + 17 = 60 + 17 = 77

1

Nahi baduzu...
Lotan lau urte eta erdi eman
dituen gazte bati buruz
gehiago jakin nahi baduzu,
irakur ezazu Emmanuel
Bourdier idazlearen 4 urte,
6 hilabete eta 3 egun
geroago. Oso gustukoa
izango duzu!

Kalkulatu buruz honako batuketa hauek.
a. 42 + 54 + 28
b. 54 + 45 + 46

c. 51 + 37 + 19
d. 82 + 18 + 19

e. 34 + 34 + 16
f. 30 + 28 + 22

2

Erreparatu aurreko estrategiari, eta azaldu nola egingo zenukeen 3 zifrako
zenbakiak buruz batzeko, horietako bi batuta ehuneko zehatza osatzen badute. Idatzi bi adibide, eta baieztatu emaitzak kalkulagailua erabiliz.

3

Kalkulatu buruz honako eragiketa hauek.
a. 480 + 120 + 761
b. 125 + 575 + 372

c. 330 + 570 + 155
d. 373 + 427 + 795

e. 602 + 198 + 548
f. 311 + 289 + 347

Dekamat

Erakutsi zure
zorroztasuna!
Sudoku

Dekamat
1. Aipatu eta idatzi zein diren biderketaren propietateak.
2. Zein propietatek esaten digu biderketa batean bi gai edo gehiago beren biderkadurarekin ordeztu ahal direla, azken emaitza aldatu gabe?

1

Erantzun azkarreko galderen dekalogoa, unitateari buruz.

2
3

1

3. Zehatza ez den zatiketa batean, nola kalkulatuko dugu zatikizuna, gainerako gaiak ezagunak badira?

4

4. Zatiketa batean zatitzailea 12 da, hondarra 13 eta zatidura 25. Zein
da zatikizuna?

Sudokua

3

Nekane gaueko 8etan oheratu
zen, eta iratzargailu analogikoa
goizeko 9etan jarri zuen.
Zenbat orduz egin zuen lo
iratzargailuak jo zuenerako?

5. Esan 3ren eta 4ren multiplo komuna den zenbaki bat.
6. Noiz esaten dugu zenbaki bat beste baten zatitzailea dela?

Jarduera horren helburua laukiak betetzea da, zutabe edo ilara berean zenbakirik errepikatu gabe.

7. Esan 12ren hiru zatitzaile.
8. Adierazi honako zenbaki hauetatik zein diren 5ekin zatigarriak: 12, 10,
25, 50, 45, 151, 100.
9. Aurkitu 27, 54, 90, 540 eta 270 zenbakiak 9rekin zatigarriak ote diren.
10. Zergatik da 13 zenbaki lehena? Eta zergatik da 12 zenbaki konposatua?

Erakutsi zure zorroztasuna!

24

Buru-azkartasunez ebazteko galdera bat.

Errepasatu egingo dut

Errepasatu egingo dut
1

8

Adierazi honako zatiki hauek zenbaki hamartar eran.
c. 107
100
d. 7 135
1 000

a. 53
10
b. 283
100
2

a. Zenbat ikasle adierazten ditu sektore bakoitzak, 6 ikaslek gutxi lortu badute?
b. Zenbat ikasle daude ikasgelan guztira?
c. Osatu maiztasun-taula bat honako datu hauek erabiliz,
eta marraztu barra bakunen diagrama bat.

Lotu zenbaki hamartar bakoitza dagokion zatikiari.
7 271
100
7 271
727,1
1 000
7 271
72,71
10
7,271

3

Ebatzi honako eragiketa hauek.
a. 9,73 + 15,918 + 4,36
b. 2 354,392 – 608,535

4

Orrialde horietan, aukeratutako
jarduera sortak daude, ordura arte
landutako edukiak errepasatzeko.

Honako sektore-diagrama honek Lehen Hezkuntzako
6. mailako ikasgela bateko matematikako emaitzak
adierazten ditu.

c. 1 375,7 + 0,726
d. 34 368,75 – 9 277,063

9

Kopiatu zure koadernoan, eta inguratu boligrafoz
multzo bakoitzean adierazten den zenbakiaren multiploak.

Senar-emazteak eta hiru seme-alabak jatetxera bazkaltzera joan dira, eta eguneko menua eskatu dute.
Helduen menuak 15 € balio baditu eta umeen menuak
9 €, zenbat ordainduko dute bazkaria guztira?

2

7

6
25
16

25 18 37
28

7

Zenbait informatika-programa aurkezten dira; esate baterako, Excel,
Cabri, Word eta Derive. Bertan
ageri da, urratsez urrats, nola egiten diren grafikoak, irudi lauak,
gorputz geometrikoak, etab.

a. (32 – 5) × 36 + 247
b. 19 + (56 × 17) – 64
6

7

11 Kalkulatu zenbaki bakoitzaren hiru zatitzaile.

Egin honako eragiketa konbinatu hauek.

a. 18

c. 460 : 5 – 47 + 796
d. 83 × 7 + 193 – 276

b. 32

c. 48

12 Aurkitu honako zenbaki hauen zatitzaile komunetako
handiena.

Esan zer unitate erabiliko zenukeen honako hauek
neurtzeko:

a. 8 eta 24

b. 14 eta 36

c. 32 eta 8

a. Igerileku baten edukiera.
b. Tenis pista baten luzera.
c. Bi herriren arteko distantzia.
d. Furgoneta baten zama.

13 Honako zenbaki hauetatik zein dira 2rekin zatigarriak?
Eta 3rekin? Arrazoitu zure erantzuna eragiketak egin
gabe.

Egin honako zatiketa hauek, eta egiaztatu emaitza.

14 Honako zenbaki hauetatik zein dira lehenak?
Eta konposatuak? Arrazoitu zure hautaketa.

a. 73 246 : 39
b. 218 246 : 54

215

c. 87 199 : 72
d. 527 312 : 68

7

324

15

186

21

273

53

309

48

478

97

84
25

Ideiak argituko ditut

1

Zenbaki hamartarrak
Zenbakiaren zifra
bakoitzak unitateen
ordena bat adierazten du.

Osoa > 34,

U, h e m

56 < hamartarra

4, 7 6 5

Zenbakien zuzenean
hurrenez hurren dauden bi
unitateren artean
adierazten dira.

Zati osoa eta zati
hamartarra kontuan
hartuz konparatzen dira.

1,5

4,56 > 3,87

1

Honela irakurtzen dira:

2

6,76 < 6,89

Zortzi unitate eta hogei ehunen > 8,20
Hiru unitate eta hogeita zazpi milaren > 3,027
2

Zenbaki hamartarrak biribiltzea
Unitateetara

Hamarrenetara

Ehunenetara

4,67 > 5
4,16 > 4

5,76 > 5,8
5,34 > 5,3

3,876 > 3,88
3,873 > 3,87

4

Kenketa

Biderketa

Zenbaki hamartarrak batzeko, bi
zenbakiak bata bestearen gainean
jarriko ditugu, baina komak zutabe
berean egon daitezen arreta eginez,
eta gero eragiketa ebatzi eta emaitzan koma idatziko dugu.

Zenbaki hamartarrak kentzeko, bi
zenbakiak bata bestearen gainean
jarriko ditugu, baina koma zutabe
berean egon dadin arreta eginez,
gero eragiketa ebatzi eta emaitzan
koma idatziko dugu. Ohar zaitez,
kenkizunari zifra hamartarrak falta
bazaizkio, zeroekin osatuko dugula.

Bi zenbaki hamartar biderkatzeko,
koma kontuan hartu gabe biderkatuko ditugu, eta emaitzan, bi biderkagaiek zenbat zifra hamartar
dituzten, horrenbeste zifra bereiziko
ditugu komarekin, eskuinetik hasita.

Idatzi zure koadernoan honako zenbaki hauek zifrekin.
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5 , 6 7
1 2 , 8
0 , 3 5 4
1 8 , 8 2 4

5 , 2 5
– 2 , 7 8 9
2 , 4 6 1

×
2
3
7 0
7 , 7

6
Lau zifra
hamartar

Hamarrenak

Ehunenak

8

enero
febrero

Gasto de electricidad
88 €
75 €

marzo

67 €

abril

100 €

mayo

92 €

junio

110 €

Eskura ditugun funtzio
guztietatik
Promedio
funtzioa aukeratu behar
dugu, eta Aceptar botoiari eman.

Azkenik, agertu zaigun leiho berrian, «Argumentos de función» izenekoan, balioak sartu behar ditugu, haien batez
besteko aritmetikoa lortzeko. Hortaz, botoi hau sakatuko
dugu: , Número 1 aukerakoa. Ondoren, elektrizitate gastua adierazten duten gela guztiak aukeratuko ditugu. Aceptar botoia sakatuz gero, batez besteko aritmetikoaren
balioa agertuko da.

3,35

3,7

3,65

Batez besteko aritmetikoa kalkulatuko dugu
«Media aritmética» deritzon A9 gelan. Jarraian, B9 gela
aukeratuko dugu, eta Menuko barran Insertar aukeratuko. Ondoren, agertu den goitibeherakoan, Función aukera sakatuko dugu.

Moda kalkulatuko dugu
Lehenik, «Moda» idatziko dugu A10 gelan; jarraian, B10
gela aukeratuko dugu, eta batez besteko aritmetikoa bezala kalkulatuko dugu. Alde bakarra da Insertar función
leihoan aukeratutako funtzioa Moda dela.

Ariketak
1 Maiztasunen taula batean, adierazi zenbat fruitu jaten dituzten zure ikaskideek astean. Ondoren, kalkulatu batez besteko
aritmetikoa eta moda, Excel erabiliz.

209

9

c. 143,238 – 19,159
d. 756 – 0,35

Pantxikek 6 € ditu eta komiki bat eta gozoki bat erosi
ditu. Zenbat diru gastatu du? Zenbat diru dauka sobera?

a. 47,36 × 100 = .....
b. 0,064 × 1 000 = .....

c. 0,196 × .....= 1,96
d. ..... × 100 = 35 670

11 Ebatzi honako eragiketa hauek.
a. 48,57 × 43
b. 316,8 × 13,6

3,80

Ordenatu handienetik txikienera honako produktu
hauen prezioa.

Laburpen bat da, ikasleak unitatean
ikasitako edukiak berrikus ditzan.

Ipini goitik behera, eta kalkulatu honako eragiketa hauek.
a. 2,16 + 0,751 + 10,5
b. 32,08 + 1,19 + 0,139

a. 30 × 60
b. 20 × 70
c. 50 × 40

c. 0,756 × 2,1
d. 6,82 × 0,035

d. 2 000 × 70
e. 3 000 × 320
f. 800 × 91

4

3,20

+

Unitateak
4,278
10,526
0,193

12 Ebatzi buruz honako biderketa hauek.

Kopiatu zure koadernoan honako zenbakien zuzen hau,
eta kokatu bertan honako zenbaki hamartar hauek.
3

3 , 5 4
2 , 1 8
8 3 2
5 4
8
1 7 2

Osatu zure koadernoan honako taula hau, zenbakiak
unitateetara, hamarrenetara eta ehunenetara hurbilduz.

10 Asmatu eta osatu zure koadernoan biderketa, bakoitzean falta den gaiarekin.

c. 0,08
d. 391,126

Irakurri eta idatzi hitzekin aurreko ariketako zenbaki
hamartarrak.

a. Hirurogeita hamahiru milaren
b. Hiru unitate eta hamabost ehunen
c. Hemezortzi unitate eta bederatzi hamarren
d. Lau ehunen
5

7

Idatzi zer unitate adierazten dituzten zenbaki bakoitzean koloreztatuta dauden zifrek.
a. 7,320
b. 15,7

3

Eragiketak zenbaki hamartarrekin
Batuketa

Osatu zure koadernoan falta diren hitzekin, eta ikasi.
• Zenbaki hamartarrek zati .……….. eta zati……………
dauzkate, eta …………. batez banatzen dira.
• Bi zenbaki hamartarrak konparatzeko, lehenengo beren
zati ............. alderatuko dugu, eta .............. badira, ordenan hamarrenak, ............., milarenak,...alderatuko ditugu.
• Zenbaki hamartarren batuketa edo kenketa egiteko, bi zenbakiak bata bestearen gainean jarriko ditugu, baina
……… ……….. berean egon daitezen arreta eginez,
eta gero eragiketa ebatzi eta emaitzan koma idatziko dugu.
• Bi zenbaki ………… biderkatzeko, koma kontuan
hartu gabe biderkatuko ditugu, eta emaitzan, bi biderkagaiek zenbat zifra hamartar dituzten, horrenbeste
…….. bereiziko ditugu komarekin, ……….. hasita.

Honela idazten dira:

5,67 > Bost unitate hirurogeita zazpi ehunen
5,67 > Bost koma hirurogeita zazpi

Mes del año

Agertu zaigun leihoan, Estadísticas kategoria aukeratuko
dugu, zer funtzio estatistiko
ditugun ikusteko.

Ideiak argituko ditut

Zenbat ikasi dudan!

Zati osoa eta zati
hamartarra dute.

Maiztasunen taula bat hartuko dugu abiapuntutzat. Esaterako, taula honek adierazten du familia batek zenbateko
elektrizitate-kontsumoa izan duen urteko lehen 6 hiletan.

14

10 Idatzi 5en eta 7ren lehen bederatzi multiploak, eta koloreztatu multiplo komunetako txikiena.
5

Estatistika Excelen bidez

Idatzi A1-en «Urteko
hila», eta B1-n, «Elektrizitate-gastua». Ondoren, sartu balioak.

IKTen erabilera

21

13
10

IKTak erabiliko ditut

13 Erramunek 3 kg madari, 2,5 kg sagar eta litro bateko 4 botila-zuku erosi ditu. Nola jakin dezake Erramunek 20 €-ko billete batekin ordaintzerik izango
ote duen? Kalkulatu, eta arrazoitu zure erantzuna.

Zenbat ikasi dudan!
Bertan, berrikusketarako eta ebaluaziorako ariketak aurkituko ditugu,
unitateko edukiei buruz. Bukatzeko,
galdera zail bat egiten da, ikaslea
akuilatzeko eta gogoetarako formula
bat emateko.
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Ikaslearentzako materiala (I)
Ikasitakoa gogoratzen dut

Ikasitakoa gogoratuko dut

1

Hiruhilekoan ikasitako eduki guztien errepasoa.

Kalkulatu honako eragiketa hauen emaitza banatze
propietatea aplikatuta.
a. 32 × (24 – 10)
b. 58 × (150 – 85)

2

c. (65 – 40) × 9
d. (540 + 11) × 7

a. 45 768 : 54
3

5

2

c. 3

2,1

Esan zein den honako zenbaki-bikote hauen multiplo
komunetako txikiena.

c. 100
d. 75

9

c. 18 eta 6
d. 45 eta 9

Asmatu, eragiketarik egin gabe, zer zenbaki diren 3, 5
edo 10 zenbakiekin zatigarriak.

Elkarrekin ikasteko

a. 120
b. 75

Matematikaren zirkua

c. 360
d. 72

a. 1,89
b. 1,54

Matematikako igarkizunak
bilatzea.

Kalkulagailuarekin egingo
ditugun jokoak bilatzea.

3. zeregina
Matematikako bitxikeriak
bilatzea.

a. Kalkulatu alderik txikienaren luzera.
b. Zein da ikasgelaren perimetroaren luzera?

b. 4 × 4 × 4

32 Adierazi honako berreketa hauek biderketa eran, eta
kalkulatu biderkadura.
a. 43

b. 25

c. 62

d. 23

33 Adierazi zenbakiekin, eta kalkulatu honako berreketa
hauen balioa.

24 Bilatu honako zatiketa hauen zatidura, bi zifra hamartarrekin.

a. Bost ber hiru
b. Zazpi karratura (jasoa)
c. Bi ber lau

b. 60 785 : 92

25 Eragiketak egin gabe, ordenatu honako zatiketa hauek
txikienetik handienera, zatitzaileak konparatuz.
a. 1 687 : 25
b. 1 687 : 32

19 Anek hiru erosketa-txartel ditu. Batean agertzen denaren
arabera, 5,76 € ordaindu ditu; bestearen arabera, lehenengoan baino 1,75 € gehiago, eta hirugarrenaren arabera, lehenengoa eta bigarrena batera besteko zenbatekoa. Zenbat diru ordaindu du Anek guztira?

c. 1687 : 15
d. 1687 : 5

34 Idatzi honako berreketa hauek biderketa gisa, eta
kalkulatu horien balioa.
a. 102

b. 109

c. 104

d. 106

26 Parke batean 465 zuhaitz landatu dituzte, 21 ilara berdinetan. Zenbat zuhaitz egongo dira ilara bakoitzean?
Zenbat zuhaitz ditu osatu gabe gelditu den ilarak?

35 Eraikin batek hamar solairu ditu, eta solairu bakoitzak
hamar etxebizitza. Solairu bakoitzean hamar ate, eta
ate bakoitzean hamar kristal berdin badaude, zenbat
kristal daude eraikin osoko solairu guztietan?

27 Aitak 24 galtzerdi-pareren truke 36 € ordaindu dituela
kontuan hartuta, zenbat balio du galtzerdi-pare bakoitzak?

36 Kalkulatu honako zenbaki hauen gutxi gorabeherako
errodurak.
a. 兹苶
38
b. 兹苶
19

c. 兹苶
50
d. 兹苶
46

37 Anderrek animalien puzzle bat dauka, 121 pieza karratu
eta berdinekoa. Pieza bakoitzak 3 cm-ko aldea du.
28 Bilatu honako zatiketa hauen zatidura, bi zifra hamartarrekin, eta egiaztatu emaitza.
a. 1 047,34 : 32
b. 3 298,660 : 54

2. Sortu
rengana eta zure zereginarekin ikasi duzun guztiaren be-

c. 9 009 : 21,8
d. 876,45 : 4,6

29 gauKalkulatu eragiketa bakoitzean zer datu falta den, eta
• Ikuskizunak zer atal izango dituen eta ikuskizuna

a. Zenbat pieza izango ditu puzzleak alde bakoitzean
osatuta dagoenean?
b. Zenbat zentimetro izango ditu alde bakoitzak?

osatu zure koadernoan.
zatzeko behar diren xehetasun guztiak erabaki behar
a. 5 414,56 : 1 000 = ..... c. 5 007,36 : 100 = .....
dituzue.
b. 0,05 : 10 = .....

d. 22,5 : ..... = 2,25

• Jaso duzuen informazio guztiaren artean, aukeratu
ikuskizun bakoitzerako egokiena.
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Zirkuko ekitaldi bakoitza prestatu aurretik, saio bakoitza osatuko duten sailei buruz ikertu beharko dugu. Kasu honetan, lau laguneko taldetan egingo duzue, eta
bakoitzak honako zereginetako bat izango du:

2. zeregina

3

2,9

c. 2,91
d. 1,549

duena entzun arretaz; izan ere, zuetako bakoitza ezinbesteko atala da eskainiko duzuen ikuskizunean.

1. zeregina

2,8
2,78
d

c. 0,532
d. 2,845

a. 4,78
b. 0,693

• Ikuskizuna prestatzeko unea iritsi da. Itzul zaitez taldea-

1. Ikertu

2,7

2,65
c

18 Biribildu honako zenbaki hauek hamarrenetara.

11 Noiz esaten dugu zenbakirri
bateman;
konposatua
dela? Azaldu, da den-dena argi eta garbi
zure erantzukizuna
eta idatzi bi adibide.
azaltzea. Ondoren, zure taldeko kide bakoitzak ikasi

Urrats hauei jarraitzen badiezu, ikaskideen eta irakaslearen laguntzarekin matematika zirku bilaka dezakezue. Matematikaren zirku harrigarria!

2,6

a. 5 × 5 × 5 × 5

b. 43,56 × 0,659

a. 63 546 : 54

10 Idatzi lehenengo bost zenbaki lehenak.

Matematika dibertigarria izan daitekeela uste al duzu?

2,5

17 Biribildu honako zenbaki hauek unitateetara.

Aurkitu honako zenbaki-bikote hauen zatitzaile komunetako handiena.
a. 32 eta 24
b. 12 eta 36

2,4

2,35
b

a. 0,56 > 0, ..... 6
b. 10,038 < 10,0 ..... 8
c. 0, ..... ..... 4 < 0,6 ..... 4

Amaiak 64 eranskailuko bilduma dauka. Zein modutan
ipiniko ditu albumeko orrialdeetan orrialde guztietan
eranskailu kopuru bera egon dadin?

8

2,3

a. Zenbat botila beharko dira?
b. Botila 3,25 €-an saltzen bada, zenbat diru lortuko
dute olio-salmentarekin?
31 Idatzi berreketa eran honako biderketa hauek.

23 Aneren ikasgelak laukizuzen-forma du. Alderik handienak 8,75 m ditu, eta alderik txikienak 3,25 m gutxiago.

c. 2,336 l

16 Osatu zure koadernoan, honako konparazio hauek
bete daitezen.

c. 7 eta 21
d. 2 eta 8

a. 18
b. 60

2,2

2,15
a

30 Kooperatiba baten urteko olio-uzta 56,32 hl-koa izan
da. Olioa saltzeko, 0,754 l-ko botilatan ontziratu dute.

b. 9,54 – 3,546

b. 19,45 × 1 000

a. 34,56 × 46

15 Idatzi letra bakoitzari dagokion zenbaki hamartarra.

b. 5

Aurkitu honako zenbaki hauen zatitzaile guztiak.

7

a. 0,508 × 100

Idatzi zure koadernoan honako zenbaki hauen lehenengo bost multiploak.

b. 12,325 m

a. 0,879 + 12 + 65,34

22 Egin honako biderketa hauek.

14 Zer zifrak adierazten ditu zenbateko bakoitzak adierazten dituen unitateak?
a. 4,045 €

20 Egin honako eragiketa hauek.

21 Kalkulatu buruz, eta idatzi honako eragiketa hauen
emaitza.

a. 12 unitate eta 14 ehunen
b. 6 unitate eta 25 milaren
c. Zero koma hogeita hemezortzi unitate

b. 740 098 : 73

a. 5 eta 10
b. 7 eta 3
6

b. 0,087

a. Zatiketaren emaitza da.
b. Zatikizunaren eta zatitzailearen eta zatiduraren biderkaduraren arteko aldea da.

a. 8

Ikasleek elkarrekin lan egiten ikas
dezaten, hiru hilabetean behin
egiteko tailerrak.

a. 6,035

13 Adierazi era hamartarrean honako zenbaki hauek.

Zatiketaren zer gai da?

4

Elkarrekin ikasteko

12 Irakurri, eta idatzi bi modutan honako zenbaki hamartar hauek.

Kalkulatu honako zatiketa hauek, eta egiaztatu emaitza.
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4. zeregina
Ezinezko irudiak bilatzea;
hau da, errealitatean sortu
ezin diren irudiak.

• Hasteko, bildu eta arretaz irakurri
behar duzu ikertzea egokitu zaizun gaiari buruz liburutegian edo
Interneten bilatu duzun material
guztia, edota irakasleak eman dizuna.

3. Egin
• Erabaki zein ordenatan antzeztuko dituzuen atalak.
• Ikuskizunaren atal bakoitzak zenbat iraungo duen
kontrolatu behar duzue, garrantzitsua da luzeegiak ez
izatea, bestela, jendea aspertu egin daiteke.

• Aukeratu ikuskizun bakoitzerako musika eta eszena-

• Bilatu leku egoki bat eszenaratzeko.
• Sail bakoitzerako jantzi egokiak prestatu.
• Ikaskideen aurrean antzeztu baino lehen, ikuskizun
bakoitza entseatu.

tokiaren apainketa.

• Gero,

bildu beste taldeetan zuri
egokitu zaizun zeregin bera egokitu
zaien ikaskideekin eta batera jarri
bildu duzuen material guztia. Solas
egin eta informazioa trukatu, sor
daitezkeen zalantzak argitzeko. Elkar entzuten eta laguntzen baduzue, gai horretan aditu bihurtuko
zarete!
Zorionak! Zuen matematiken zirkua antolatu duzue! Erakutsi zuen ikaskideei zuen lanaren emaitza. Nork esan zuen matematika ezin zela modu orijinal batean aurkeztu!
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Azalera
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Zirkunferentzia eta zirkulua

Karratuaren azalera

Laukizuzenaren azalera

Zirkunferentzia

Zirkulua

3 dm

2 dm

2 dm

2 dm

Karratuaren azalera = aldea × aldea

Laukizuzenaren azalera = oinarria × altuera

Erronboidearen azalera

Erronboaren azalera

Erronboidearen azalera oinarri eta altuera berdineko
laukizuzen baten azaleraren berdina da.

Erronboaren azalera laukizuzenaren azaleraren erdia
da.
diag. handia × diag. txikia
Erronboaren azalera =
2

Irudi zirkularrak

Erronboidearen azalera = oinarria × altuera

Koroa zirkularra

Zirkuluerdia

Zuzenen eta zirkunferentzien kokapenak
Zuzen batek kokapen hauek izan ditzake zirkunferentzia batekiko.
Ukitzailea: puntu batean elkar
ukitzen badute.

Ebakitzailea: bi puntutan elkar
ukitzen badute.

Tartekoak

4 cm

4 cm

4 cm

Zirkulu-segmentua

Kanpokoa: elkar ukitzen ez
badute.

Triangeluaren azalera

6 cm

Sektore zirkularra

6 cm

6 cm

Triangeluaren azalera = oinarria × altuera
2
Poligono erregularraren azalera

Poligonoaren azalera =

Kanpokoak

Barrukoak

Kanpoko
ukitzaileak

Barruko
ukitzaileak

Ebakitzaileak

Zirkuluaren azalera

Zirkuluaren azalera = π × r2

= perimetroa2× apotema

Elkar ukitzen ez badute.

Puntu batean elkar ukitzen badute.

Bi puntutan elkar
ukitzen badute.

Zenbait tarteko daude liburu bakoitzaren amaieran,
ikasleei edukiak gogoratzen laguntzeko.

Material osagarriak
Koadernoak

Zenbaki hamartarren irudikapena,
konparazioa eta antolamendua
1

1,8

2,6

1,4

2,3

Biribildu eurora honako prezio hauek.

2

Hurbildu honako zenbaki hauek hamarrenetara.

3,5

Marraztu zenbakien zuzen bat, eta ipini letra bakoitza haren zenbakiak adierazten duen tokian.

__________

__________

__________

__________

41,73 > __________

39,09 > __________

90,81 > __________

86,67 > __________

19,44 > __________

25,29 > __________

3

Biribildu honako masa kopuru hauek ehunenetara.

4

Osatu honako taula hau, bertan adierazitako biribilketak eginez.

Konparatu honako zenbaki hauek <, = eta >ikurrak erabiliz.
3,9

8,02

8,032

42,5

42,50

6,17

7,16

>

2,99

>

21,2

>

21,19

>

1,38

>

13,8
4

__________

< _________ < _________ < _________ < _________ < _________

A > 0,7
B > 1,2
C > 0,5
D > 2,3
E > 3,4
F > 1,9
3

__________

>

4

>

2

3

>

2

>

>

1
_________

Ikaslearen liburuaren egitura berari jarraitzen dio,
unitateetan eta edukietan.

2,15

1

>

108 orrialdeko koaderno bat ikasturteko.

Zenbaki hamartarrak
biribiltzea

Irudikatu honako zenbaki hauek zenbakien zuzenean, eta ordenatu txikienetik handienera.

Ipini zenbaki bat honako objektu hauei, euren prezioaren arabera handienetik
txikienera ordenatzeko.

5,313

11,290

9,871

19,902

23,463

Ehunenetara hurbilduta
Hamarrenetara hurbilduta
Unitatetara hurbildura

5

Karmelek, Paulek eta Kepak euren altuera neurtu dute mediku-azterketa batean. Karmeleri
20 cm falta zaizkio 2 m-ra iristeko; Pauleri 50 cm falta zaizkio, eta Kepari, 35 cm. Idatzi
haur bakoitzaren altuera era hamartarrean, eta ordenatu handienetik txikienera.
Karmele > _______________
Paule > _________________

5

Esan honako adierazpen hauek egia ala gezurra diren, eta azaldu zergatik.
• Ioritzek 2,24 m-ko jauzia egin du gutxi gorabehera. > ____________

Ioritz

Elene

_________________________________________________________________________________
• Elenek 2 m baino zertxobait gutxiagoko jauzia egin du.> ________
_________________________________________________________________________________

Kepa > _________________

14
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Irakaslearentzako materiala
Proposamen didaktikoa
• Materialen aurkezpena eta deskribapena. Proposamen didaktikoko
lehen orrialdetan i.blai proiektua aurkezten da, bai eta hura osatzen duten
materialak eta haiek nola erabili ere, baliabide horiei ahalik eta etekinik
handiena ateratzeko.
• Metodologia. Alorreko metodologia-printzipio nagusiak azaltzen dira.
• Programazioak. Bi ikasturteetako edukien mapa bana dago, zikloaren
ikuspegi osoa izateko. Horrez gain, unitate bakoitzeko ikasgelarako programazioek hauek dituzte:
– Oinarrizko gaitasunak

– Metodologia

– Helburuak

– Aniztasunaren trataera

– Ebaluazio-irizpideak
– Edukiak

– Oinarrizko gaitasunen
garapena

– Denboralizazioa

– Diziplinartekotasuna

– Balioak

– Baliabideak

• Ustiapen didaktikoa. Aurkeztu egiten dira orrialde bakoitzean lan daitezkeen helburuak, iradokizun metodologikoak, aniztasunaren trataerarako
proposamenak, baliabideak, balioak eta IKTk. Ariketa mordoa ere badago,
osatzeko, ebaluatzeko, errepasorako eta aniztasunaren trataerarako. Horrez
gain, orrialde horretan lantzen diren oinarrizko gaitasunak ere badaude.
• Erantzunak. Ikaslearen liburuko orrialdeak adierazten dira, ariketen erantzunak gorriz idatzita.

proposamen didaktikoa
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Matematika alorreko metodologia
1. Zenbakiak eta eragiketak
Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloan, zabaldu egingo ditugu zatikiei eta zenbaki hamartarrei buruzko nozioak eta haien aplikazioak. Horrez gain, zenbaki osoak eta haien adierazpena zenbakizko zuzenean aurkeztuko dizkiegu
ikasleei.
Zatikien arteko eragiketak eguneroko egoeratatik abiatuta aztertzen dira, baita zenbaki hamartarren artekoak ere. Behin ariketak ebatzitakoan, emaitza
egiaztatzen da, eta unitatea adierazten. Proiektu honek arreta berezia jartzen
du buruzko kalkuluan eta hura azkarrago eta zehatzago egiteko estrategiatan.

2. Neurria
Ziklo honetan, gure proiektuak ikasleen abileziak eta gaitasunak finkatu nahi
ditu, zenbait magnitudetako neurriak iritzira kalkulatzeko eta neurriok egiaztatzeko, tresna eta unitate egokiak erabilita. Lehenik magnitudeak identifikatuko ditugu, eta gero, haien neurriak, oinarrizko unitateak eta haiek baino handiagoak eta txikiagoak diren beste batzuk erabiliz.
Seigarren mailan magnitudeen proportzionaltasuna eta ehunekoak landuko
ditugu, baita problemen ebazpena ere, unitatera laburtzeko metodoaren bidez.

3. Geometria
Gure metodologia pertzepzioan eta elementuekin kontaktuan oinarritzen da,
aurreko zikloetan bezala. Gure proiektuan erreparatzen diegun kontzeptu
geometrikoei lotutako kontzeptuak dira; besteak beste, formak eta objektuak
manipulatzea eta deskribatzea, gorputz geometrikoak adieraztea eta egitea,
espazio ezagunak krokisetan edo eskaladun planoetan gutxi gorabehera adieraztea, neurketa tresnak erabiltzea (konpasa, erregela, etab.), gorputz geometrikoak haien garapenekin lotzea, eta formak eta gorputz geometrikoak
sailkatzea.

4. Informazioaren trataera. Zoria eta probabilitatea
Informazioaren trataera aktiboa da. Bildutako informazioa idatzi egiten da,
maiztasuna kalkulatzen, grafikoen bidez adierazten, eta bukatzeko, grafiko
bidez iruzkina egiten.
Modu esperimentalean landuko ditugu zoriarekin lotutako edukiak; besteak
beste, ausazko gertaerak, gertaera ziurrak, gerta daitezkeenak eta ezinezkoak, probabilitatea eta haren adierazpen hamartarra.

5. Problemak ebaztea
Problemak dira gure materialen ardatza. Batzutan, haietatik abiatzen gara,
kontzeptuak ulertzeko eta osatzeko; besteetan, prozedurak lantzeko erabiltzen dira. Betiere, ikasleen ebazteko eta eragiketak egiteko gaitasunak
hobetzeko erabiltzen dira.
12
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Aipatu diren matematika-gaitasunez gain, gure proiektuak modu bateratuan
lantzen ditu curriculumeko beste alorretako gaitasunak eta norberaren autonomiari dagozkionak.
• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna matematika-gaitasunarekin batera lantzen da, prozesuak azaltzean,
problemak ebaztean, orrialde motibatzaileetako lexikoa lantzean, ahozko
argibideak interpretatzean, eta lexiko aktiboan hitz berriak txertatzean.
• Mundu fisikoaren ezagutzarako eta harekiko elkarrekintzarako
gaitasuna. Gaitasun hori bereziki lantzen da, besteak beste, zenbait problemaren enuntziatuan, errealitatearekin lotutako ariketetako gizabidezko
balioei eta jarrerei buruzko testuetan, edo denbora-, luzera-, edukiera-,
masa- eta azalera-neurriei buruzko unitatean; bai eta irudi lauen azalerari
buruzko unitatean ere.
• Informazioaren trataerarako gaitasuna eta gaitasun digitala. Gaitasun
hori lantzen da datuak irakurtzean, interpretatzean eta haien adierazpenak
zenbait modutara egitean. Gaitasun digitalari dagokionez, kalkulagailua
erabiliko dugu, batuketa- eta kenketa-segidak lantzeko.
• Gizarte- eta hiritar-gaitasuna. Proiektuan berariazko orrialdeak daude
elkarlana lantzeko. Orrialde horien bidez, ikasleek talde-lanean jarrera arduratsuak hartzen ikastea nahi da; bai eta elkarlanarekiko jarrera positiboa,
eta hiritar zintzoen ohiturak eta jarrerak garatzea ere. Horrez gain, orrialde motibatzaileetan, hamabostean behin taldean egiteko ariketa bat aurkituko dugu; bai eta balio bat geure egiteko iradokizun bat ere.
• Kultura- eta arte-gaitasuna. Matematikaren mundua arte-adierazpenekin
lotuko dugu, esaterako, pinturarekin edo arkitekturarekin, orrialde motibatzaileetan, geometriari buruzkoetan, zatikiei buruzko unitatean, simetriadun objektuak edo objektu simetrikoen pareak lantzean, translazioetan,
biraketetan eta zenbait talde-lanetan.
• Ikasten ikasteko gaitasuna. Arreta, ulermena, esfortzua eta ikasgai
batzuetatik besteetara prozedurak igortzea funtsezko tresnak dira ikasteketa berriak lortzeko eta segurtasuna izateko. Sarritan, oinarrizko ikasketateknikak erabiltzeko eskatzen zaie ikasleei, eta problemak ebaztean,
laguntza gisa marrazki bat erabiltzeko.
• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Autonomia eta
eta ekimena izateak esan nahi du ikaslea gai dela ideiak imajinatzeko,
abian jartzeko, garatzeko eta ebaluatzeko. Ideia horiek bakarkako edo
taldeko ekintza edo proiektu egingo dira, sormenaren, konfiantzaren, erantzukizunaren eta zentzu kritikoaren bidez. Horregatik, norberaren ekimena
eta baliabideak erabili beharreko problemak eta ariketak daude gure
proiektuan.
proposamen didaktikoa
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LH 5ko matematika, edukien mapa
ZENBAKIAK ETA ERAGIKETAK

UNITATEA

0. Gogoan dut
6-11 or.

1. Zenbakiak eta
eragiketak

12-27 or.

2. Biderketa eta
zatiketa

28-43 or.

3. Zatikiak
44-59 or.

4. Informazioaren
tratamendua

Zazpi zifrara arteko zenbakiak. Batuketa eta kenketa. Biderketa
eta zatiketa. Zatikiak eta beraien gaiak. Zenbaki hamartarrak.

Zenbaki-sistema erromatarra. Zenbaki-sistema hamartarra eta
posizionala. Zazpi zifratik gorako zenbakiak. Zenbakien
konparazioa eta antolamendua. Zenbakiak zuzenean adieraztea.
Zenbakiak milakoetara hurbiltzea. Batuketa eta bere
propietateak. Kenketa eta bere froga.
Biderketa eta bere propietateak. Banatze propietatea. Zatiketa eta
bere froga. Zatiketaren oinarrizko propietatea. Amaieran zeroak
dituen unitate batekin biderkatzea. Amaieran zeroak dituen
unitate batekin zatitzea. Eragiketa konbinatuen hierarkia.
Kalkulagailuarekin praktikatuko dugu.
Zatikia eta bere irudikapena. Zatikien idazketa eta irakurketa.
Zatikien eta unitatearen arteko konparazioa. Itxurazko zatikiak.
Zatikien konparazioa. Zatiki baliokideak. Kopuru
baten zatikia. Izendatzaile bereko batuketak
eta kenketak.
Datuen taulak. Maiztasuna eta moda. Batez besteko
aritmetikoa. Barra-diagrama bakuna. Barra-diagrama
bikoitza. Puntu-diagrama eta lerro-diagrama.
Piktograma. Sektore-diagrama. Grafikoetako eta
tauletako datuen azterketa kritikoa.

60-75 or.

Ikasitakoa gogoratuko dut!
Elkarrekin ikasteko: magia-saioa.

6. Eragiketak
zenbaki
hamartarrekin
7. Luzera eta
azalera
neurriak

76-77 or.
78-79 or.
ZENBAKIAK ETA ERAGIKETAK

UNITATEA

5. Zenbaki
hamartarrak

80-95 or.

96-111 or.

Batuketak eta kenketak zenbaki hamartarrekin. Zenbaki
hamartarrak kalkulagailuan. Zenbaki hamartarren eta arruntaren
arteko biderketa. Zenbaki arruntaren eta hamartarraren arteko
biderketa. Zenbaki hamartar baten eta 10, 100, 1 000... arteko
biderketa. Zatidura hamartardun zenbakien zatiketa. Zenbaki
hamartarraren eta arruntaren arteko zatiketa. Zenbaki hamartar
baten eta 10, 100, 1 000... arteko zatiketa.
Metroa baino handiagoak diren luzera-unitateak. Metroa
baino txikiagoak diren luzera-unitateak. Luzera-neurrien
arteko baliokidetasuna. Neurtzeko tresnak. Batuketak eta
kenketak luzera kopuruekin. Biderketak luzera
kopuruekin. Gainazalaren neurria: azalera. Metro,
dezimetro eta zentimetro koadroak.
Litroa baino handiagoak diren edukiera-unitateak. Litroa
baino txikiagoak diren edukiera-unitateak. Gramoa baino
handiagoak diren masa-unitateak. Gramoa baino
txikiagoak diren masa-unitateak. Unitateen arteko
baliokidetasuna. Neurtzeko tresnak. Batuketak eta
kenketak edukierekin eta masekin. Biderketa masekin eta
edukierekin.

8. Edukiera eta masa
128-143 or.
neurriak
Ikasitakoa gogoratuko dut!
Elkarrekin ikasteko: nola egin irudiak erregelarekin eta konpasarekin.

164-179 or.

180-197 or.

198-211 or.

Ikasitakoa gogoratuko dut!
Elkarrekin ikasteko: galderen jolasa.
14
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144-145 or.
146-147 or.
GEOMETRIA ETA NEURRIA

UNITATEA

9. Denboraren neurketa eta
148-163 or.
moneta-sistema

11. Irudi lauak.
Azalera
12. Gorputz
geometrikoak

GEOMETRIA ETA NEURRIA

Hamarrena, ehunena eta milarena. Zenbaki hamartarrak eta balio
posizionala. Zenbaki hamartarren irakurketa eta idazketa. Magnitude
hamartarren irakurketa eta idazketa. Zenbaki hamartarrak eta zatikiak.
Adierazpena zenbakien zuzenean. Zenbaki hamartarren konparazioa
eta antolamendua. Zenbaki hamartarren biribiltzea.

112-127 or.

10. Angeluak

INFORMAZIOAREN TRATAMENDUA

Urtea baino aldi luzeagoak eta laburragoak. Orduak, minutuak eta segundoak. Denboraren adierazpen
bakunak. Denboraren adierazpen konplexuak. Denbora-neurrien batuketa eta kenketa. Denbora-neurrien
biderketa eta zatiketa. Moneta-sistema. Euroaren eta dolarraren arteko baliokidetasuna.
Angeluen neurria. Angeluak eta angelu-garraiagailua. Batuketak eta kenketak angeluekin. Angelu baten
erdikaria. Ondoz ondoko angeluak, angelu auzokideak eta erpinez aurkako angeluak. Angelu osagarriak eta
betegarriak. Angeluak eta biraketak. Triangeluen eta laukien angeluak neurtzea.
Poligono baten elementuak. Perimetroa. Poligonoak. Triangeluak. Laukiak. Karratuaren eta laukizuzenaren
azalera. Triangeluaren eta erronboidearen azalera. Zirkunferentzia eta zirkulua. Simetria duten irudiak eta
irudi simetrikoak. Translazioak. Mugimenduak planoan.
Poliedroak eta beraien elementuak. Poliedro erregularrak. Prismak. Piramideak. Zilindroa, konoa
eta esfera.

212-213 or.
212-213 or.
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PROBLEMEN EBAZPENA

LOGIKA

BURUZKO KALKULUA

Testu batetik datuak lortzea eta ebaztea.

Hiztegiaren ulermena.

Zenbaki bati 99 gehitzea.

Problemak ebazteko urratsak.

Eragiketak eta zenbakizko testuak interpretatzea.

Zenbaki bat 11rekin biderkatzea.

Eskema bat edo marrazki bat erabiltzea problema bat
grafikoki ebazteko.

Arrazoiketa zatikiekin.

Zenbaki bat 3 izendatzailea duen itxurazko zatiki
bihurtzea.

Diagrama batetik problema bat ebazteko datuak
eskuratzea.

Diagrama mota ezberdinak informazio berberarekin
lotzea.

Zenbaki bat, zifra esanguratsu bat eta gero zeroak dituen
beste zenbaki batekin biderkatzea.

PROBLEMEN EBAZPENA

LOGIKA

BURUZKO KALKULUA

Galdera batetik abiatuta, enuntziatu bat eta haren
erantzuna asmatzea.

Dedukzioak zenbakiekin eta ikurrekin.

Zenbaki hamartar bat hamarreko hurbilenenera
biribiltzea.

Problema baten gutxi gorabeherako ebazpena
aurreratzea, eta emaitza egiaztatzea.

Segidak eta lotura logikoak zenbaki hamartarrekin.

Bi zifrako zenbakien gutxi gorabeherako biderkadura
kalkulatzea.

Eragiketak egiteko, datuak unitate berberera pasatzea.

Azaleraren kalkulua.

Edozein unitate mota beheragoko hurrengo ordenako
unitate bihurtzea.

Nola ebatzi eragiketak forma bakunean edo forma
konplexuan.

Objektu batzuen masa eta edukiera gutxi gorabehera
kalkulatzea.

Ordena bateko edozein unitate mota goragoko hurrengo
ordenako unitate bihurtzea.

PROBLEMEN EBAZPENA

LOGIKA

BURUZKO KALKULUA

Problema baten emaitza logikaz interpretatzea.

Arrazoiketak diruarekin eta denborarekin.

Ordu kopuru bat minututan edo minutu kopuru bat
segundotan adieraztea.

Enuntziatu bererako bi galdera asmatzea, eta ebaztea.

Arrazoiketak angeluekin eta irudiekin.

Zenbaki bat 5ekin biderkatzea.

Irudi konposatuen azalera kalkulatzea.

Irudimen-malgutasuna irudien bitartez.

Zenbaki bat 5ekin zatitzea.

Problema baten enuntziatua asmatzea, eta estrategia
egokienaren bidez ebaztea.

Espazio-ikuspegia.

Zenbaki bat 20rekin zatitzea.

proposamen didaktikoa
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LH 6ko matematika, edukien mapa
ZENBAKIAK ETA ERAGIKETAK

UNITATEA

0. Gogoan dut
6.-11. or.

1. Multiploak eta zatitzaileak
12.-27. or.

2. Zenbaki hamartarrak
eta eragiketak

28.-43. or.

3. Zenbaki hamartarren zatiketa
44.-59. or.

4. Berreketak eta erro karratua
60.-75. or.

Zenbaki hamartarren eta zatikien arteko erlazioa
Zenbaki hamartarren batuketa eta kenketa
Eragiketa konbinatuak

Oinarrizko neurri-unitateak
Grafikoak

Biderketa
Zatiketa
Zenbaki baten multiploak
Multiplo komunetako txikiena

Zenbaki baten zatitzaileak
Zatitzaile komunetako handiena
Zatigarritasun-irizpideak
Zenbaki lehenak eta zenbaki konposatuak

Zenbaki hamartarrak. Balio posizionala
Zenbaki hamartarren idazketa eta irakurketa
Adierazpena zenbakien zuzenean
Zenbaki hamartarren konparazioa eta antolamendua

Zenbaki hamartarrak biribiltzea
Zenbaki hamartarren batuketa eta kenketa
Zenbaki hamartarraren eta zenbaki arruntaren arteko
biderketa
Bi zenbaki hamartarren arteko biderketa

Zatidura hamartardun zatiketak
Zenbaki hamartarren eta arruntaren arteko zatiketa
Zenbaki hamartarren eta 10, 100, 1 000… zenbakien arteko
zatiketa

Zatiketa baliokideak
Zenbaki arruntaren eta hamartarraren arteko zatiketa
Bi zenbaki hamartarren arteko zatiketa

Berreketak
Zenbaki baten karratua eta kuboa
10 oinarriko berreketak
Zenbakiak berreketa gisa deskonposatzea

Erro karratua
Gutxi gorabeherako erro karratua
Erro karratua kalkulagailuan

Ikasitakoa gogoratuko dut
Elkarrekin ikasteko: Matematikaren zirkua

76.-77. or.
78.-79. or.
ZENBAKIAK ETA ERAGIKETAK

UNITATEA
Zatikia eta bere gaiak. Irudikapena
Zenbaki mistoak
Zatikien konparazioa
Zatiki baliokideak
Zatikiak izendatzaile komunera laburtzea

Zatikien arteko batuketak eta kenketak
Zatikien arteko biderketak
Zatikien arteko zatiketak

Magnitude proportzionalak
Proportzionaltasuna: zuzena eta alderantzizkoa
Unitatera laburtzea
Portzentaia eta ehunekoak
Kopuru baten ehunekoa

Deskontuak
Gehikuntzak

114.-129. or.

Zenbaki osoak
Zenbaki osoen adierazpena zenbakizko zuzenean
Aurkako zenbakiak
Zenbaki osoen konparazioa eta ordena

Zeinu bereko zenbaki osoen arteko batuketak
Zeinu desberdineko zenbaki osoen arteko batuketak
Puntuak planoan irudikatzea

130.-145. or.

Planoak
Mapak
Zenbakizko eskala
Eskala grafikoa

Irudi berdinak eta antzeko irudiak
Simetriak
Translazioak
Biraketak

5. Zatikiak eta haien arteko
eragiketak
6. Proportzionaltasuna
eta ehunekoak
7. Zenbaki
osoak
8. Planoak
eta mapak

80.-97. or.

98.-113. or.

Ikasitakoa gogoratuko dut
Elkarrekin ikasteko: Geometriako erakusketa bat

9. Neurri-unitateak
150.-165. or.

166.-181. or.

11. Gorputz geometrikoak
182.-197. or.

12. Estatistika
eta probabilitatea

LH 5eko matematika

INFORMAZIOAREN TRATAMENDUA

Luzera, edukiera, masa eta azalera neurtzeko unitateak
Neurri-unitateen arteko batuketak eta kenketak
Neurri-unitateen arteko biderketak eta zatiketak
Informatikako neurri-unitateak
Paralelogramoen eta triangeluaren azalera
Poligono erregularren eta poligono irregularren azalera
Zirkulua eta irudi zirkularrak
Zirkuluaren eta irudi zirkularren azalera
Zuzenen eta zirkunferentzien posizio erlatiboak
Gorputz geometrikoak
Poliedro erregularrak eta poliedro irregularrak
Zilindroa, konoa eta esfera
Bolumena. Bolumena neurtzeko unitateak
Maiztasun absolutua eta maiztasun erlatiboa
Batez besteko aritmetikoa eta mediana
Zoria. Gertaera ziurra, gerta daitekeena eta ezinezkoa
Probabilitateak kalkulatzea

198.-211. or.

Ikasitako gogoratuko dut
Elkarrekin ikasteko: Galdera sorta
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148.-149. or.
GEOMETRIA ETA NEURRIA

UNITATEA

10. Azalera
eta irudi lauak

146.-147. or.

212.-213. or.
214.-215. or.
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PROBLEMEN EBAZPENA

LOGIKA

BURUZKO KALKULUA

Problemak multiplo komunetako txikiena eta zatitzaile
komunetako handiena erabiliz

Arreta zenbakizko kalkuluan

Bi zifrako hainbat zenbakiren batuketa buruz egitea

Problema bat ebazteko behar diren datuak identifikatzea eta
problema ebaztea

Arreta eta kontzentrazioa

Zifra bat eta ondoren zero bat edo gehiago dituzten bi
zenbakiren biderkadura kalkulatzea

Diagrama batetik problema bat ebazteko datuak eskuratzea

Zenbaki hamartarren segidak

Zenbaki bat 0,25ekin biderkatzea buruz

Kalkulagailua erabiltzea problemak ebazteko

Arretaren eta espazioaren pertzepzioa

100dik beherako hamarreko zehatzen karratua kalkulatzea

PROBLEMEN EBAZPENA

LOGIKA

BURUZKO KALKULUA

Problemak ebaztea, kantitateen zatikiak erabilita

Arrazonamendua zatikiak erabiliz

Zenbaki bat 0,1ekin biderkatzea

Problemak ebazteko urratsak

Lexikoa ulertzea

Zenbaki bat 0,1ekin zatitzea

Lortutako ebazpenak zentzurik baduen ala ez aztertzea

Zenbaki osoak dituzten karratu magikoak

Zenbaki bat 0,5ekin biderkatzea

Problemak ebaztea, planoak eta mapak erabiliz

Matematikako logika-igarkizunak

Kopuru baten % 1, % 10 eta % 50 kalkulatzea

PROBLEMEN EBAZPENA

LOGIKA

BURUZKO KALKULUA

Neurri-unitateak erabiliz problemak ebaztea

Balantzak

Azalera-unitate bak hurrengo unitate txikiagoan adieraztea

Problema baten ebazpena aurreratzea eta egiaztatzea

Arrazonamendua, irudi lauen azalera erabiliz

Zatiki bati unitate bat batzea

Edukierari eta bolumenari buruzko problemak ebaztea

Biraketa-gorputzak

Ordena bateko bolumen-neurriak hurrengo unitate-maila
txikiagoren bidez adieraztea

Estrategia egokiena aukeratzea, eta erabilitako prozedura
azaltzea

Gurutzegrama

Kopuru bati % 1, % 10 eta % 50 gehitzea

proposamen didaktikoa
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