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PAUSOZ PAUSO
Logika matematikoa 

EGIN BAT PAUSOZ PAUSO-REN ARRAKASTAREKIN!
ZURE PAUSUEK FINKAKO DUTE BIDEA

MATEMATIKA IKASTEA EZ DA INOIZ HAIN ZIRRARAGARRIA IZAN!
JOAN PAUSO BAT HARAGO

Pausoz pauso proiektuan, 
edukiak modu ludikoan 
azaltzen dira: erlazioak, 
espazio-denbora 
kontzeptuak eta kontzeptu 
kuantitatiboak, formak, 
neurriak… jardueren 
zailtasunaren araberako 
mailakatzeari eta eduki 
horietara ikuspegi ugaritatik 
gerturatzeari garrantzi 
berezia emanda, ikasleek 
hobeto barneratu ditzaten.

Maila 
bakoitzeko 

bat

Maila  
bakoitzean  
jolas bat 

IRAKASLEARENTZAKO 
MATERIALAK
• Proposamen didaktikoa

• Baliabide digitalak

IKASGELARAKO MATERIALAK
MANIPULAZIOZKO LANAK EGITEKO ETA IKASGELA 
DINAMIZATZEKO NAHIZ EDUKIAK FINKATZEKO AUKERA 
EMATEN DUTEN MATERIALAK:

• Kopuruen txartelak

• Zenbakien laminak

• Geoformak

• Zenbakizko zuzena

• Sarrera bikoitzeko taulak

• Simetria lantzeko txartelak

IKASLEARENTZAKO 
MATERIALAK
IKASLEARENTZAKO  
9 KOADERNO, MAILAKA 
SAILKATUTA, ESKAINI  
NAHI DIOZUN 
DENBORAREN ARABERA 
(HIRUHILEKO BAT, BI EDO 
HIRU), MALGUTASUN 
HANDIZ ANTOLATZEKO.

Ezagutu hemen: pausozpauso.ibaizabal.com

Eranskailuak  
eta trokelak  

dituzte

2. maila

4. koadernoa

5. koadernoa

6. koadernoa

1. maila

1. koadernoa

2. koadernoa

3. koadernoa

3. maila

7. koadernoa

8. koadernoa

9. koadernoa
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ZER KONTATZEN DUZU? MATEMATIKAREN HASTAPENA
Logika matematikoa 

BADAKIZU MATEMATIKA LEKU GUZTIETAN DAGOELA?
Ezagutu gure eguneroko bizitzan matematikak duen presentzia

MATEMATIKA IKASTEN HASTEKO KOADERNO SORTA  
Haurrek behatzeko gaitasuna, analisia eta arroizeketa garatuko dituzte 

Matematika 
manipulatiboa

IKASLEARENTZAKO 
MATERIALAK  
• Karpeta eroso batean, mailaka 

antolatuta, koadernoak, 
Matematikako irudien liburua 
eta manipulazio materiala.

IKASGELARAKO 
MATERIALAK  
• Lana dinamizatzeko eta 

sendotzeko, mailaka 
banatutako manipulazio 
materiala duen edukiontzia

3-4 URTE
• Lan-koadernoa

4-5 URTE
• Lan-koadernoa – 1. hiruhilekoa
• Lan-koadernoa – 2. hiruhilekoa
• Lan-koadernoa – 3. hiruhilekoa

5-6 URTE
• Lan-koadernoa – 1. hiruhilekoa
• Lan-koadernoa – 2. hiruhilekoa
• Lan-koadernoa – 3. hiruhilekoa

IKASLEARENTZAKO MATERIALAK

3–6 URTE
• Irakaslearentzako HHko bigarren ziklo osorako gida.

IRAKASLEARENTZAKO MATERIALAK

IRAKASLEARENTZAKO 
MATERIALAK  
• Proposamen didaktikoa

• Baliabide digitalak

Ezagutu hemen: zerkontatzenduzu.ibaizabal.com

Ukitu, 
kontatu, 
ebatzi!

FALTA
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PENTSAMENDU KONPUTAZIONALA
STEAM

ERRITMO BETEAN KUBOREKIN!
ANIMA ZAITEZ ROBOTIKA SARTZEN ZURE ESKOLETAN, EZ ZARA DAMUTUKO!

GO KUBO! KUTXA  
• 5 mahai tapiz curriculumeko 

edukiekin lotutako 
agertokiekin, Kubo batetik 
bestera ibil dadin

• Programazio laminak

KUBO CODING KUTXA

46 TagTile®:  
Kubok egin behar 
dituen mugimenduak 
kontrolatzeko erabiltzen 
diren fitxak dira

Mahai tapiz 
bat hiriko 
agertokiarekin

USB bidez kargatzeko 
kable bat

KUBOren gorputza  
eta burua

Mahai  
tapizak lau puzzle 

pieza handitan 
entregatzen  

dira

KUBO DA GELAKO IZARRA!
Kuborekin egindako lanarekin oso gustura nago. Ez programatzen ikasteko 

bakarrik, zeharkako edukiak lantzeko eta ikasleak motibatzeko ere oso erabilgarria 
da. Kaxek denetarik dute eta koadernoak kalitate handikoak dira. Kuborekin lan 

egin behar dugun bakoitzean haurrek oso ondo pasatzen dute!

MARTA PASTOR, Haur Hezkuntzako irakaslea

IKASLEENTZAKO LANERAKO 
KOADERNOAK
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PENTSAMENDU KONPUTAZIONALA
STEAM

IGO TRENERA CODING EXPRESS LEGOREKIN!
PROGRAMAZIOAREN OINARRIZKO GAITASUNAK IKASTEKO, HALA NOLA  
SEGIDAK, BEGIZTAK ETA BALDINTZATZAILEAK

MATERIALAK
• Programazio piezen txartelak (3 urtekoetan bakarrik)

• Lanerako tapiza (140 x 125 cm)

• Eraikuntzako laminak

• Trenbideen laminak

• LEGO Coding Express kutxa

• Coding Express App-a

• Proposamen didaktikoa

• Lizentzia digitala
Doako App-a, lau 
arlorekin: bidaiak, 
pertsonaiak, musika 
eta matematika.

Osatu Haur 
Hezkuntzako 

robotikako zure 
proposamena!

Sustatu  
problemen  
ebazpena

BALIABIDE DIGITALAK
KUBOREKIN EGINDAKO LANARI ETEKIN 
HANDIAGOA ATERATZEKO BEHAR 
DUZUN GUZTIA TOPATUKO DUZU GO 
STEAM PLATAFORMAN: 

• Proposamen didaktikoa

• Mahai tapizerako oztopoak

• Kubo pertsonalizatzeko mozorroak, 
mahai tapiz bakoitzeko gaiaren 
arabera

• TagTile@ fitxen irudiak, handian 
eta txikian inprimatzeko, gelan 
manipulazio bidez lan egiteko

• Diploma 

Parekorik ez duen plataforma bat, % 100 STEAM, 
hezkuntzako etapa guztietarako baliabide ugarirekin... 
baita Haur Hezkuntzarako ere!

QIA saria jaso zuen 2021ean, eta emakumeen talentuaren 
aldeko STEAM Aliantzaren parte da.

by IBAIZABAL
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HAUR ETA GAZTE LITERATURA
Ikasgelako liburutegia

ARRAKASTA DUTEN IPUINAK ETA ALBUMAK
LILURA ZAITEZ GURE PACK LITERARIOEKIN

4     URTEKO PACK-A3     URTEKO PACK-A

Xarlik badaki 
aukeratzen

Xarli blokeatu egiten da, 
zenbait aukeraren artean 
hautatu behar duen 
bakoitzean.
Istorio dibertigarri honek 
txikienei lagunduko die 
beren 
egunerokotasunean 
erabakiak hartzen.

Begiratu 
leihotik! 

Liburu honetan, haurrak 
ipuin tradizionaletako 
pertsonaia askoren 
etxeetara gerturatu ahal 
izango dira. Umore 
sinplearekin, eta jolas 
modura, liburu ilustratu 
honek hausnarketa eta 
irizpide pertsonalaren 
eraketa sustatzen du, 
itxurak epaitu gabe. 

«Ez!» esan zuen 
zalduna! 

“Ez dut nahi” etapa 
islatzen duen testua, 
errimaduna eta 
erritmoduna. Horren 
bidez, haurrek beren 
burua adierazteko 
gaitasuna garatzen dute.

Jak txikiena

 
Pertsonaiek 
(adierazkorrak, 
koloretsuak eta atseginak) 
irakurlearen enpatia 
bultzatzen dute.
Album honek itxurak ez 
gaituela besteak baino 
hobeak ala txarragoak 
egiten erakusten digu, eta 
nor garen eta nor bihur 
gaitezkeen azaltzen du.
Testu errimaduna.

Besarkada-
sauroa

Gatazkak maitasunez 
konpondu behar direla 
ikasteko albuma. 
Protagonistaren 
hausnarketak arazoen 
konponbidea bilatzera 
eramango du. Irudi erraz 
eta koloretsuekin, 
lasaitasuna eta 
baikortasuna sortzen 
dutenak.
Testu errimaduna.

Gehiago nahi 
zuen balea  

Albiren istorioak 
muturreko kontsumismoaz 
ohartarazten gaitu, egungo 
arazo bat, inoiz ez 
gaudelako ase. 
Jabetzak bereganatzeak ez 
duela zoriontasuna 
ematen ikasteko albuma. 
Irudi oso adierazkorrekin 
eta erritmoa eta 
musikaltasuna ematen 
duen testu errimatuarekin.

Xaxi eta jaka 
gorri-gorria 
 
Laguntasunari eta lehen 
ikaskuntzei buruzko 
kontakizun atsegina; 
gainera, arauekiko haurrek 
duten erresistentzia horri 
irtenbide posibleak 
eskaintzen dizkio. Animaliak 
protagonista izanik, etxeko 
giroan, haurrak 
eskolaurreko adineko lehen 
esperientziekin identifikatuta 
sentituko dira.

Jatorrak gara 

Eguzki-lore bildumako 
liburuei esker, eredu 
sozial alternatiboak 
ezagutuko ditugu eta 
tolerantzia, errespetua eta 
antzeko balioetan 
oinarrituta hezi.

Txantxa  

Bapo Jaunak Lali 
lagunari txantxa bat 
egitea erabaki du.
Zer ote du masailetan?
Zabaldu orriak eta 
asmatuko duzu!

Lehiaketako 
munstrorik 
okerrena

Irakurle txikiei nortasuna 
mantentzearen eta 
jokabide kolektibotik 
bereizteko beldurrik ez 
izatearen garrantzia 
erakusteko balio duen 
kontakizuna.

Abantaila 
interesgarriak 
zuretzat, pack  

hauek 
erostean
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Irtenbide teknologikoak eta app-a

ZURETZAKO TRESNA ONENAK
BENETAN GARRANTZITSUA DEN HORRI ARRETA JAR DIEZAIOZUN: ZURE IKASLEEI

BABY CONTROL
Inoiz ez bezala antolatzeko agenda digitala. 
Zuretzako funtzionaltasun bereziekin, edozein 
gailutatik irisgarria, pertsonalizagarria eta familiekin 
komunikatzeko plataforma batekin.

Chitty Chitty 
Bang Bang 

Istorio honek Pott 
familiaren eta bere auto 
hegalari magikoaren 
abentura kontatzen digu.
Haur literaturako lan 
klasiko baten moldaketa. 
Ian Flemingek idatzia 
bere seme Casparrentzat.

Adur, haizearen 
beldur 

Liburu honek agerian 
jartzen ditu 
adiskidetasunaren, 
baikortasunaren eta 
bizitzaz gozatzearen 
garrantzia, nahiz eta jakin 
bizitzak arriskuak eta 
gorabeherak dituela.
Beldurrak gainditzeari 
buruzko istorio bat da, 
umore eta freskotasun 
handiz kontatua.

Bat baino  
ez da! 
 
Gure ekintza 
bakoitzaren garrantziari 
eta bizikidetzari buruzko 
album atsegina.

Altzearen 
liburubusa

Altzeak bere auzokoak 
laguntzea erabakitzen du, beti 
dabiltza istorioak kontatzeko 
eskatzen, eta hori dela-eta 
liburubusa sortu du. 
Istorio dibertigarri eta 
originala ipuinen ahozko 
narrazioari, alfabetizazioari, 
banakako eta taldeko 
irakurketaren plazerrari buruz 
eta liburuek jendea lotzeko 
duten gaitasunari buruz.

Barnabe 
munduaren 
amaierara doa 

Lehen irakurleek 
autonomia lantzeko 
liburu ilustratu ezin 
hobea. Letra lotuz idatzita 
dago, irakurketa 
autonomoa errazteko, eta 
formatu txikia duenez, 
oso erraza da umeek 
erabiltzeko.

Bereziki  
erabilgarria  
0 eta 6 urte 

arteko 
ikastetxeetarako

5     URTEKO PACK-A

HAUR ETA GAZTE LITERATURA
Ikasgelako liburutegia

Gure adituek 
egindako  
hautaketa 
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Gailu eta plataforma ugaritan 
erabiltzeko baliabideak.
Dena edelvivesdigital.com 
webgunean eta lizentzia bidez 
eskuragarri!

Baliabide digitalak

ADE-REN FANENTZAT ESKLUSIBOA!
IBAIZABALEN PROIEKTU NAGUSIEETAKO MATERIAL DIGITALAK, ORAIN ESKURAGARRI

SIRABUN DIGITALA
• Sirabun ADEa

• Splash KidsAppa

• ChessAppa

• NextAppa
PAUSOZ PAUSO 
DIGITALA
• Lamina proiektagarriak

• Abestia eta entzunaldiak

• Zenbakien lerroak

• Deskargatzeko baliabideak: geoformen 
txantiloiak, finkatzeko fitxak...NUBARIS DIMENTSIOA DIGITALA

• Abestiak

• Ipuinak

• Entzunaldiak

• Lerroak

• Zenbaki eta letren arbela

• Zeure fitxak sortzeko txantiloiak eta irudien bankua
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PAUSOZ PAUSO
Logika matematikoa 

EGIN BAT PAUSOZ PAUSO-REN ARRAKASTAREKIN!
ZURE PAUSUEK FINKAKO DUTE BIDEA

MATEMATIKA IKASTEA EZ DA INOIZ HAIN ZIRRARAGARRIA IZAN!
JOAN PAUSO BAT HARAGO

Pausoz pauso proiektuan, 
edukiak modu ludikoan 
azaltzen dira: erlazioak, 
espazio-denbora 
kontzeptuak eta kontzeptu 
kuantitatiboak, formak, 
neurriak… jardueren 
zailtasunaren araberako 
mailakatzeari eta eduki 
horietara ikuspegi ugaritatik 
gerturatzeari garrantzi 
berezia emanda, ikasleek 
hobeto barneratu ditzaten.

Maila 
bakoitzeko 

bat

Maila  
bakoitzean  
jolas bat 

IRAKASLEARENTZAKO 
MATERIALAK
• Proposamen didaktikoa

• Baliabide digitalak

IKASGELARAKO MATERIALAK
MANIPULAZIOZKO LANAK EGITEKO ETA IKASGELA 
DINAMIZATZEKO NAHIZ EDUKIAK FINKATZEKO AUKERA 
EMATEN DUTEN MATERIALAK:

• Kopuruen txartelak

• Zenbakien laminak

• Geoformak

• Zenbakizko zuzena

• Sarrera bikoitzeko taulak

• Simetria lantzeko txartelak

IKASLEARENTZAKO 
MATERIALAK
IKASLEARENTZAKO  
9 KOADERNO, MAILAKA 
SAILKATUTA, ESKAINI  
NAHI DIOZUN 
DENBORAREN ARABERA 
(HIRUHILEKO BAT, BI EDO 
HIRU), MALGUTASUN 
HANDIZ ANTOLATZEKO.

Ezagutu hemen: pausozpauso.ibaizabal.com

Eranskailuak  
eta trokelak  

dituzte

2. maila

4. koadernoa

5. koadernoa

6. koadernoa

1. maila

1. koadernoa

2. koadernoa

3. koadernoa

3. maila

7. koadernoa

8. koadernoa

9. koadernoa






