
Utzi  
ARGI MAHAIARI

ikasgelan sartzen
Ezagutu Ibaizabalen argi mahairen 

proposamen moldakorra

Asko 
gustatuko 

zaigu!
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Utzi  
ARGI MAHAIARI

ikasgelan sartzen
Ezagutu Ibaizabalen argi mahairen 

proposamen moldakorra
Argi mahaia artea, 
zientzia eta jolasa 

konbinatzeko 
primerako 

baliabidea da

Argi mahaia baliabide pedagogikoa, 
metodologikoa eta sortzailea da. Argiaren 
magiari esker, jakin-mina pizten du, 
estimulazio sentsoriala, jolas librea eta 
irudimena sustatzen ditu, eta, aldi berean, 
zentzumen bidezko behaketa eta ikerketa 
sustatzen ditu.

XXI. mendeko trebeziak eta gaitasunak 
eta curriculumeko arlo guztiak lantzeko 
aukera ematen du.

Zirrara eragingo du 
txikienen artean!

Murtziako 
Unibertsitateak 

emandako segurtasun 
bisualeko ziurtagiria



Zer egin dezakezu argi mahaiarekin?

Dibertsioa 
eta ikastea 
bermatuta!

 Jarduera sentsorialak: ontzi aldaketak, 
PRWUL]LWDWH�ȴQD��EHJLHQ�HWD�HVNXHQ�
arteko koordinazioa, botila sentsorialak...  
0DQLSXOD]LRDUHNLQ�ORWXWDNR�JX]WLD�

 ΖSXLQ�NRQWDNHWDN��LW]DO�ELGH]NR�
W[RW[RQJLORDN��LSXLQ�LOXVWUDWXDN���

 Irakurketa eta idazketa: trazuen 
erretiluak, letrak ezagutzea eta 
bereiztea, hiztegia...

 Logika-matematikako jarduerak: forma 
JHRPHWULNRDN��]HQEDNLD�NRSXUXD�ORWXUD��
]HQEDNHWD��VHJLGDN��VDLONDSHQDN���

 Ingurua eta nork bere burua ezagutzeko 
SURSRVDPHQDN��JL]D�JRUSXW]D��DQLPDOLDN��
ODQGDUHDN��XQLEHUWVRD��PXQGXNR�PDSD���

 $UWHD�HWD�SHQWVDPHQGX�VRUW]DLOHD 
garatzea: margotzea, moztea, 
sorkuntza libreak...

 (VSHULPHQWD]LRUDNR�HGR�67($0�
KDVWDSHQHWDUDNR�W[RNR�EDW�VRUW]HD��
ikasgelan zirrara sortzeko.

(WD�DVNR]�JHKLDJR�



Argi mahaia
Aprobetxatu eskaintzen dituen aukera guztiak

Aukera 
ematen du ume 

batek baino gehiagok 
lan egiteko

Aztarna 
ekologikoa 
murrizteko 

konpromisoa

KODEA: 180692
EAN: 7427245745214
PSP BEZA BARNE: 140 €

Erraz erabil daiteke 
urrutiko kontrolarekin 
(sartuta dago) eta 
mugikorretik

MAHAIA KOLOREEKIN 
ARGIZTATZEN DA!

 Neurriak:  
64 x 48 x 7 cm 

 RGBW sistema 
urrutiko kontrolarekin

 2 urteko bermealdia
 Urrutiko kontrolak 

argiaren intentsitatea 
handitzeko eta txikitzeko 
aukera ematen du, eta, beraz, 
unean uneko beharretara egokitu 
daiteke. Ez da intentsitate handienean 
jartzeko beharrik izaten.

 Argiaren erritmora musika, audioak eta abar 
jartzeko aukera ematen duen mugikorreko 
aplikazio batekin konekta daiteke.

 Edozein dela ere umearen adina, etenik 
gabeko 20 minutuko saioak baino 
luzeagoak ez egitea gomendatzen da. 
Pixka bat erabili ondoren, gutxienez 
ordu erdiz atseden hartzea da egokiena. 

 Erabili argi mahaia argi natural edo 
DUWLȴ]LDO�DSDOHNR�JHOD�EDWHDQ��EDLQD 
H]�LOXQSHWDQ�

 Saioa amaitu ondoren, itzali mahaia 
urrutiko kontrolarekin, eta atera 
entxufea sarearen egokigailuari.

 Garrantzitsua: material hau, beti, 
irakaslea arretaz begira dagoela 
erabili behar da. Umeekin lanean 
hasi baino lehen, beti berrikusi 
behar da.

ARGI MAHAIA ERABILTZEKO GOMENDIOAK

Material 
guztiak Espainian 

eginak daude

Ikusi bideo 
hau mugikorrarekin 
nola funtzionatzen 

duen ikusteko



Material zeharrargiak
Ezin hobeak argi mahaiaren gainean lan egiteko 

TRANSLUCENT TANGRAM
2LQDUUL]NR�]D]SL�SLH]D�KDUWXWD�IRUPDN 
eta irudiak sortzea.

 4 tangrameko sorta 
 6 fitxa garden  
 Gida didaktikoa 

TRANSLUCENT TRAYS
Kolorearen, formaren, neurriaren... 
arabera sailkatzeko erretilua

 4 erretilu 
 Jardueren fitxa

TRANSLUCENT  
GEOMETRY SHAPES
Irudi geometrikoekin 
HVSHULPHQWDW]HD�HWD�HVSORUDW]HD��

 40 forma geometriko 
 12 fitxa 
 Gida didaktikoa   

TRANSLUCENT CONEXION
+LUX�GLPHQWVLRWDNR�SROLHGURDN�HUDLNLW]HD 
SROLJRQRHQ�HUDLNXQW]DUHQ�ELGH]�

 ���SLH]D�
 Jardueren 8 fitxa 
 Gida didaktikoa

KODEA: 180562 
EAN: 8413082321635 
PSP BEZA BARNE: 11,19 €

KODEA: 180566
EAN: 8413082321680
PSP BEZA BARNE: 14,40 €

KODEA: 180563 
EAN: 8413082321642 
PSP BEZA BARNE: 16,03 €

KODEA: 180565 
EAN: 8413082321673 
PSP BEZA BARNE: 21,66 €



Fácil manejo con  
el mando a distancia 
(incluido) y también  
desde tu móvil

Fácil manejo con  
el mando a distancia 
(incluido) y también  
desde tu móvil

TRANSLUCENT MATH TURTLES
Irudiak identifikatzea eta lotzea. 

 20 dortoka 
 9 txartel 
 Gida didaktikoa 

TRANSLUCENT BLOCKS
Muntaketa ugari egiteko 
eraikuntza jokoa.

 ����SLH]D�
 Gida didaktikoa 

KODEA: 180564 
EAN: 8413082321666 
PSP BEZA BARNE: 14,40 €

KODEA: 180568 
EAN: 8413082321628 
PSP BEZA BARNE: 28,86 €

KODEA: 180567 
EAN: 8413082321611 
PSP BEZA BARNE: 11,98 €

Argi gehiago 
behar duzu?

Bisitatu webgunea!

Eta eskuratu argi mahaiaren eskuliburua doan, 
150 eurotik gorako erosketa egiteagatik. 

Erabili zure sustapen kodea!

Lagineko jarduerak deskargatu ahal izango dituzu.

ARGIMAHAIA

TRANSLUCENT  
SORT & COUNT ABACOLOR
/RJLND�PDWHPDWLNRDUHQ�OHKHQ�NRQW]HSWXDN�
ezagutzea: forma, kolorea eta abar.

 50 forma 
 Abakoa 
 2 soka
 Jardueren 14 fitxa



Ibaizabal argi mahaiaren 
eskuliburua

FORMATU 
DIGITALEAN

(VNXOLEXUX�HURVR�KRQL�HVNHU��DUJL�PDKDLD�EDOLDELGH�SHGDJRJLNR��PHWRGRORJLNR 
eta sortzaile gisa nola erabili jakingo duzu. 

(VNXOLEXUXD�HURVR�LUDNXU�GDLWHNH�JDLOX�EDWHWLN��HGR�LQSULPDW]HNR�GHVNDUJDWX� 
Lizentzia bat jasoko duzu eta www.edelvivesdigital.com webgunean aktibatu ahal izango duzu. 

+DXHN�WRSDWXNR�GLWX]X��

 Erabiltzeko gomendioak

 Helduaren rola eta materialaren garrantzia

 Ikasgelan argiaren txokoa sortzeko 
iradokizunak

 Argi mahaiaren jarduerak egiteko aholkuak, 
arloen arabera sailkatuta; tresnari etekin 
handia ateratzeko eta zeureak sortzeko 
lagungarri izango dituzu.

 Argi mahaia erabiltzeko zeure 
materialak sortzeko ideiak, azetatoekin, 
]HORIDQDUHNLQ��WLSXOD�SDSHUDUHNLQ��
gardenkiekin, kartoi mehe beltzarekin...

 Gure egile Ainhoa Gonzálezek eta 
Elena Martínek garatutako argi 
mahairako jarduerak 

ren
eskuliburua

ARGI 
MAHAIA
Ezagutu ikasgelarako 
baliabide zoragarri honen 
ahalmena

Atera etekin 
guztia argiaren 

pedagogiari!

KODEA: 181052 
EAN: 978-84-1370-174-5 
PSP BEZA BARNE: 50 €



Sartu eta deskargatu 
 jarduerak doan

Argi mahaiaren 
xehetasun guztiak hemen
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