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1. Hauek dira 
oporrak, hauek!

•	Irakurmena 
•	Komikia
•	Diktaketan: puntua eta koma

•	Zazpi zifrara arteko zenbakiak 
•	Konparazioa, deskonposizioa eta 

biribilketa
•	Hiru zifrako zenbakiak hamarreko 

edo ehuneko zehatzez biderkatzea

•	Komunikazioa
•	Hizkuntza
•	Izen bereziak
•	Sinonimoak eta antonimoak

•	Batuketa, kenketa, biderketa 
eta zatiketa 

•	Propietateak 
•	Eragiketen hierarkia

•	Izaki bizidunak: zelula eta bere 
zatiak

•	Izaki bizidunen antolaketa

2. Frankenstein eta 
bikiak

•	Irakurmena 
•	Deskribapena
•	Diktaketan: s / z eta harridura 

marka

•	Multiploak eta zatitzaileak 
•	Zenbaki lehenak eta konposatuak 
•	Zatigarritasun irizpideak 
•	Multiplo komunetan txikiena 
•	Zatitzaile komunetan handiena
•	0z amaitutako hiru edo lau zifrako 

zenbakiak hamarreko edo ehuneko 
zehatzez zatitzea

•	Izena eta izen motak
•	Izenondoa
•	Hitz bakunak eta eratorriak 
•	Jentilizioak

•	Zatikiak
•	Zatikien eta unitatearen arteko 

konparazioa
•	Batuketa, kenketa eta biderketa  
•	Zenbaki dezimaldunak

•	Landareak eta animaliak
•	Landareen ugalketa funtzioa
•	Animalia ornogabeak

Biztanleria 
•	Ezaugarriak
•	Dentsitatea
•	Hazkundea

Frankiren enigma

3. Drakula kondea •	Irakurmena 
•	Iragarkia
•	Diktaketan: s / z eta h

•	Luzera, edukiera eta masa 
•	Bi zifrako zenbakiak 0,5ez 

biderkatzea

•	Mugatzaileak: erakusleak, 
posesiboak eta zenbatzaileak

•	Hitz monosemikoak eta 
polisemikoak

•	Ehunekoak 
•	Igoerak eta beherapenak

•	Sektore ekonomikoak

4. Lagun izugarriak •	Irakurmena 
•	Argibideak
•	Diktaketan: puntua eta koma

•	Sistema hirurogeitarra
•	Denbora neurtzeko unitateak
•	Angeluak neurtzeko unitateak
•	Bi zifrako zenbakiak 0,5ez zatitzea

•	Pertsona izenordainak 
•	Atzizkiak eta juntagailuak
•	Hitz bakunak eta konposatuak

•	Simetriak, translazioak eta 
biraketak 

•	Eskalak planoetan eta mapetan

•	Ekosistemak: osagaiak; 
harremanak

•	Gure inguruko ekosistemak

Erdi Aroa
•	Hispania bisigodoa
•	Al-Andalus
•	Erresuma kristauak

Frankiren enigma

5. Istorio 
beldurgarri bat

•	Irakurmena 
•	Erreseina
•	Diktaketan: s / z / tz

•	Zirkunferentzien elkarrekiko 
posizioak 

•	Zuzenen eta zirkunferentzien 
elkarrekiko posizioak 

•	Angeluak  
•	Segmentu baten erdibitzailea eta 

angelu baten erdikaria
•	Zenbaki dezimaldunak 10ez edo 

100ez bidertzea eta zatitzea

•	Aditza eta aditzondoa
•	Hitz homonimoak

•	Irudi lauak eta gorputz 
geometrikoak

•	Poligono baten elementuak. 
•	Triangeluak eta laukiak 

sailkatzea 
•	Zirkunferentzia eta zirkulua
•	Poliedroak
•	Zilindroa, konoa eta esfera 

•	Energia motak: mekanikoa, 
argi energia, soinu energia, 
elektrikoa, bero energia eta 
kimikoa

•	Energia iturri berriztagarriak 
eta berriztaezinak 

6. Franki, mutil 
«ausarta»

•	Irakurmena 
•	Eztabaida
•	Diktaketan: ts / tz eta 

elkarrizketa marka

•	Azalera unitateak
•	Azalerak
•	Bi zifrako zenbakiak 

9z biderkatzea

•	Subjektua eta predikatua
•	Atzizkiak
•	Izenak, izenondoak eta aditzak 

eratzea

•	Maiztasun taulak
•	Barra grafikoa eta maiztasun 

poligonoa
•	Piktogramak
•	Sektore grafikoak
•	Gertakari baten probabilitatea 

Elektrizitatea 
•	Karga elektrikoa
•	Korronte elektrikoa
•	Elektrizitatearen efektuak 
•	Material eroaleak eta 

isolatzaileak 
•	Zirkuitu elektrikoak

Aro Modernoa
•	Amerikaren aurkikuntza
•	xvi. mendea: Karlos I.a eta  

Filipe II.a
•	xvii. mendea: krisia 
•	xviii. mendea: lehen borboiak

Frankiren enigma


