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SARRERA
LANAREN AURKEZPENA
Haurrak berezkoa du ikertzeko joera. Ingurua, mundua… behatzen duen bitartean
etengabe ari da hipotesiak planteatzen, objektuak ukitzen, ikertzen eguneroko bizitzan
aurki ditzakeen materialen ezaugarriak ezagutzeko.
Mundua ezagutzeko, haurrak zentzumenak eta gorputza erabiltzen ditu, baina sarritan
ikasgeletan eskaintzen den irakaskuntza ez dator bat ez haurraren garapenarekin, ez
haren jakin-nahiarekin, ezta ikaskuntzak egiteko moduarekin ere.
Ezagutzak eskuratzeko modu horri behatzeak irakasleok gogoeta sakon bat egitera eta
beste irakaskuntza-ildo batzuk bilatzera eraman gaitu, haurraren benetako ikaskuntza
eta garapen-maila errespetatzeko eta integratzeko. Horregatik, proposamen honetan,
haurren garapenaren beste ikuspegi bat eskaintzen diguten pedagogiak (Montessori,
Reggio Emilia…) eredutzat hartzen saiatu gara.
Aipatu bezala, haurrak berezkoa duen ikerkuntzarako nahia eguneroko bizitzako
hainbat materialekin egindako proposamen irekien bidez ase dezakegu. Benetako
ikaskuntza esanguratsuak sortzeko eta informazio baliagarria barneratzeko (objektuen
ezaugarriak, haien arteko harremanak, ondorioak…), haurrak ezinbestekoa du
materialak

ukitzea,

ikustea,

aztertzea…;

hau

da,

materialarekin

zuzenean

esperimentatzea. Horrela, fitxak (paperak) errealitateari buruz ematen digun ikuspegi
murritza, aukera urria eta erabilera mugatua baztertuko ditugu, eta gure ikasgeletan
benetako jarduera ikertzailea egiteko aukera izango dugu.
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XEDEA ETA NONDIK-NORAKOA
Lan honen xede nagusia da hainbat gaitasun lantzeko baliagarriak diren material
manipulagarriak eta proposamenak plazaratzea.
Horretarako, honako helburu didaktiko hauek planteatu ditugu:
 Gure ikasleentzat interesgarria eta praktikoa izan daitekeen hezkuntza
eskaintzea, egunerokotasunean egin beharreko hainbat jarduera integratzen
eta irakasten dituena.
 Gure ikasleei ikaskuntza estimulagarria eskaintzea. Metodoak, ereduak eta
estrategiek garrantzi handia izango dute ikaskuntza- eta irakaskuntza-prozesu
aktibo baten barruan.
 Eguneroko bizitzan beharrezkoak diren oinarrizko prozedurak (behaketa,
harremana eta arazoak konpontzeko estrategiak) garatzea gure ikasleengan.
 Haurrak inguruak eskaintzen dizkion zenbait aukerak bultzaturik ikastea, bere
erritmoan eta bere nahien arabera.
Bukatzeko, aipatu beharra dago hurrengo orrialdeetan lan-ildo honi buruzko azalpen
teoriko labur bat aurkituko dugula, adieraziz zein diren adin horietako haurraren
pentsamenduaren ezaugarriak, ingurunearen eta jolasaren garrantzia eta material
honen bidez lan daitezkeen gaitasunak. Ondoren, material manipulagarrien definizioa,
motak eta horiekin lan egitean kontuan izan beharreko hainbat irizpide aipatuko
ditugu. Amaitzeko, arloka sailkaturiko materialen fitxak eta material propioak nola sor
daitezkeen ikusiko dugu.
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OINARRI TEORIKOAK
HAURRAREN PENTSAMENDUA
Pertsonok eguneroko bizitzarako beharrezkoak ditugun ezagutzak eskuratzeko era
ezberdinak ditugu. Eskoletan eta ikasgeletan gauza bera gertatzen da; ondorioz, maila
eta gaitasun bera ez duten ikasleak aurki ditzakegu ikasgela bakoitzean. Esan beharra
dago Haur Hezkuntzako ikasleen artean aniztasun hori are nabariagoa dela, ikasle
bakoitzak aurrezagutza eta esperientzia oso ezberdinak bizi izan baititu.
Hainbat autore saiatu dira ezagutza eskuratzeko moduak sailkatzen. Horretarako,
garapenaren hainbat etapa eta memento deskribatu dituzte. Guk autore
konstruktibista baten ekarpenak izan ditugu kontuan gure gelako ikasleen garapenmaila ezagutzeko. Aipatutako autore hori Jean Piaget dugu.
Haren teoria oinarritzat hartuta, Haur Hezkuntzako ikasleak (2-6 urte bitartekoak)
etapa preoperazionalean koka ditzakegu. Etapa horretan haurra barne-ekintza mentala
garatzera pasatzen da, sinboloak ulertzen hasten da eta irudikapen mental konplexuak
egiteko gai da. Laburbilduz, gure ikasleen pentsamenduak eta ezagutza eskuratzeko
prozesuak honako ezaugarri hauetan zehaztuko dira:
- Egozentrismoa. Haurrak bere interes eta ikuspuntuak hartzen ditu kontuan soilik; ez
da gai beste kide batek duen ikuspuntua edo sentimenduak ulertzeko, eta horrek
gatazka handiak sorraraziko dizkio.
- Irudia hautematea. Objektuen irudia hautematean, haurrak objektuen kanpoko
ezaugarrietan soilik jartzen du arreta.
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- Zentrazioa. Egoeren aspektu batzuetan soilik jartzen du arreta. Oraingoz ez da gai
prozesu baten egoera edo ezaugarri guztiak ulertzeko. Zaila suertatzen zaio ezaugarri
bat baino gehiago aldi berean kontuan izatea (kolorea eta tamaina).
- Itzulgarritasun eza. Ez da gai egin duen bidea kontrako noranzkoan egiteko.
- Ez ditu kausa eta efektua erlazionatzen. Batzuetan oraindik ez da gai bere ekintzen
ondorioak aurreikusteko; hau da, ekintza burutu beharko du zer gertatuko den
ikusteko.
- Sinkretismoa. Hainbat egoera eta ekintzaren arteko harreman arbitrarioa ikusten du.
- Arrazoibide transduktiboa. Haurrak partikularretik partikularrera arrazoitzeko joera
azaltzen du. Zaila suertatzen zaio egoera jakin batetik ezagutza orokor bat
ondorioztatzea (adibidez: amaren umetokitik jaiotzen diren guztiak eta txikitan
elikatzeko titia hartzen duten guztiak ugaztunak dira).
- Hainbat egoeraren arteko harremana: ez ditu prozesu batzuen hasiera eta bukaera
erlazionatzen, erdian sor daitezkeen eraldaketak ez ditu ikusten.
Aipatu ditugun ezaugarri horiek guztiak eragina daukate haurrak munduaren inguruan
jasotzen duen ezagutzan, hainbat objektu eta egoeraren artean dauden harremanen
ikerkuntzan eta behaketan oinarritzen baita. Hala ere, azpimarratu beharra dago haur
bakoitzaren garapena modu ezberdin batean gertatuko dela, haur bakoitzak berezko
prozesua baitauka.
Bi eta hiru urte bitartean, haurra lehenengo aldiz konturatzen da bere ekintzen
ondorioez, ikasprozesuaren kontzientzia hartzen du eta bere garapenaz ohartzen da.
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Garai honetan, haurrak aurrera egiteko bulkada handia eta gauza asko burutzeko gai
dela sentitzen du. Hala ere, atentzioa mantentzeko gaitasuna oraindik ez da oso
handia; beraz, ekintza laburrak eta anitzak proposatuko dizkiogu.
Lau urte dituenean, ikasteko gogoaren eta garapenaren kontzientzia handiagoa da.
Praktikara eramaten dituen jarduerak barneratzen ditu. Ekintzei, behatzen dituen
harremanei eta gertakariei hitza ezartzen hasten da (hizkuntza asko aberasten da). Gai
da bere buruari galderak planteatzeko eta, praktikaren eta senaren bidez, horien
erantzuna bilatzeko.
Bost eta sei urte bitartean, Haur Hezkuntzako etaparen bukaeran, heldutasunera
iritsiko da. Haurrak ohitura eta lan-erritmo jakin batzuk eskuratuak ditu. Hainbat
egoera eta jolasen ebazpenerako hainbat estrategia eskuratzen hasi da. Sinbolismoa,
neurri batean, ulertzen du, eta, horrekin batera, hizkuntza idatzira hurbiltzen hasiko
da.

INGURUNEAREN GARRANTZIA
Maria Montessori-k (1870-1952) Girotutako ingurunea1 kontzeptua ezarri zuen.
Kontzeptu horrekin bere ikaskuntzaren ikuspegia garatu nahi izan zuen. Harentzat
girotutako ingurunea ondo zaindu beharreko ingurunea da, non haurra modu
autonomoan mugi daitekeen. Ingurune horrek hainbat ikaskuntza eskuratzen eta
emozionalki zein intelektualki hazten lagunduko dio haurrari.
Horretarako, inguruneek ordenatuak, sinpleak eta seguruak izan behar dute, baita
estetikoki zainduak ere, haurraren interesa pitz dezaten. Behin hori lortuta, haurra
1

Ingelesez, Prepared enviroment
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babestua sentituko da bere ikerkuntza aurrera eramateko. Oro har, prestaturiko
inguruneak hainbat lan-esparrutan banaturik daude, haurrari egokituriko materialez
eta altzariz hornituta.
Lan-esparru horien helburu nagusia honako hau da: ingurune egoki bat sortzea,
materialei nagusitasuna emateko eta haurraren zirkulazio librea ahalbidetzeko.
Girotutako ingurune bat sortzean, honako ezaugarri hauek hartuko ditugu kontuan:
 Hormetako koloreak argiak eta neutroak izango dira, kartel eta
apaingarri gutxirekin. Ez baitugu haurraren atentzioa desbideratu nahi.
 Argiztapen eta aireztatze egokiak.
 Materialen oinarrizko ordena mantenduko da (haurrak jakin dezan non
dagoen eta non gorde behar duen material bakoitza). Tarteka-marteka
elementu berriak gehituko ditugu, interesa gal ez dadin.
 Material guztiek haurraren eskura egon behar dute.
 Erraz garbitzeko material zein altzariak.
 Material eta altzari guztiak egoera onean mantenduko dira.
 Adin guztietarako egokiak diren inguruneak sortu behar dira.
 Eremu zabalak, haurrak modu erosoan lan egin dezan lurrean zein
mahaietan.

JOLASAREN GARRANTZIA IKASKUNTZAN
Jolasa haurraren jarduera librea da. Haren parte-hartze aktiboa eskatzen du, eta
mundua ezagutzeko, ikertzeko eta aurkitzeko bidea da. Jolasari esker, haurrak
pertsonalitatea osatzen du, gatazkak konpontzen ikasten du, eta gaitasun fisiko,
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mental zein sozialak garatzen ditu. Hortaz, esan dezakegu haurrarentzat jolasa
funtsezkoa dela haren garapen osorako.
Gelan, haurrak egingo dituen jolasen behaketak lagunduko digu sor daitezkeen gatazka
zein arazoak identifikatzen eta konpontzen.
Material manipulagarriekin jolastean, haurrak lortuko du bere gaitasunak modu
natural batean garatzea. Horretarako, oso garrantzitsua izango da, batetik, eskaintzen
den materiala haur bakoitzaren garapen-mailarako egokia izatea (zailtasun-maila
egokia); eta, bestetik, garapen-maila bera ez duten beste haur batzuekin aritzeko
aukera izatea. Horrez gain, materialarekin etengabeko elkarrekintzan aritzeko
ingurunea erakargarria, atsegina eta estimulagarria izatea nahitaezkoa da.
Bi motatako material manipulagarriak aurkituko ditugu: egituratuak eta ez-egituratuak.
Horietako bakoitzak hainbat jolasetan aritzeko aukera eskainiko dio haurrari.
Esate baterako, material ez-egituratuekin egingo den jolasa irekiagoa izango da,
sormena bultzatuko du eta aukera handiak eta egokiak eskainiko dizkio haurrari.
Horrela, hainbat helbururi erantzungo diegu eta hainbat gaitasun garatzeko aukera
izango dugu.
Aldiz, material egituratuarekin egingo dena itxiagoa izango da, helburu jakin bati eta
gaitasun jakin bati erantzungo die.
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HAURRAK LANDU BEHARREKO OINARRIZKO KONPETENTZIAK,
HAUR HEZKUNTZAKO CURRICULUMAREN ARABERA
Euskal Autonomia Erkidegoan Haur Hezkuntzarako indarrean dagoen dekretuak
(237/2015 DEKRETUA, abenduaren 22koa) zera arautzen du: «Hezkuntzaren lehen
xedea da haurraren garapen osoa lantzea dimentsio eta alderdi guztietan, familiekin
gertuko lankidetzarekin. Erantzunkidetasuna, lankidetza eta elkarren onarpena
funtsezko jardun-oinarriak dira irakaskuntza-ikaskuntzarako prozesuak lantzeko».
Oinarrizko konpetentziak eskuratzeko funtsa hezkuntza-etapa honetan ezartzen eta
lantzen da; hau da, bizitzako eremu eta egoera guztietan arazoari prestutasunez
erantzuteko konpetentzien oinarriak ezartzen dira. Oinarrizko konpetentzia guztiak
dira beharrezkoak eta ezinbestekoak bizitzarako.
3. artikuluan aipatzen da Haur Hezkuntzako xedea dela haur guztien garapen osoa eta
orekatua lortzen laguntzea, dimentsio guztietan.
«Hau egin behar da xede hori erdiesteko:
a) Familiekin lankidetzan jardunda, haurraren garapen osoa landu behar da,
haurraren ongizate psikikoari eta fisikoari, sozializazioari eta heziketari
erreparatuta, haurraren eskubideak babestuz eta haren potentzialtasun guztiak
garatuz.
b) Desberdintasunak prebenitu eta gainditzeko heziketa sustatu behar da,
ahalegin berezia egin behar da egoera sozial eta pertsonal ahulak bizi dituzten
haurrei arreta emateko ekitatea bilatzeko».
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Etaparen bukaeran ikasle guztiek oinarrizko konpetentziak (zeharkakoak nahiz
espezifikoak) garatzen hasita eduki behar dituzte. Betiere, haur bakoitzaren garapen
pertsonala errespetatuz eta kontuan hartuz ondorengo etapetan gaitasun horiek behin
eta berriz lantzeko aukera izango dutela.
A.

OINARRIZKO KONPETENTZIAK2

Konpetentzia da irakaskuntza- eta hezkuntza-etapa bakoitzeko eduki propioak modu
integratuan aplikatzeko gaitasuna, jarduerak behar bezala egiteko eta arazo
konplexuak modu eraginkorrean ebazteko.
Horrela bada, Oinarrizko konpetentziak dira pertsona guztiek beren burua
errealizatzeko eta garatzeko, herritar aktiboak izateko, gizarteratzeko eta lan egiteko
behar dituztenak. Zeharkakoak edo diziplina barnekoak izan daitezke.
o Oinarrizko zehar-konpetentziak


Bizitzaren esparru eta egoera guztietan arazoak eraginkortasunez
konpontzeko behar diren konpetentziei deritze, hala esperientziaren
eremuko egoeretan, nola eguneroko bizitzaren egoeretan.



Esperientziaren eremu guztietan batera lan eginez sustatu eta indartu
behar dira oinarrizko zehar-konpetentziak, bizitzaren esparru eta egoera
guztietan integratuz eskuratzen eta aplikatzen dira.



Oinarrizko zehar-konpetentziak honako hauek dira:

2

“237/2015 DEKRETUA, abenduaren 22koa, Haur Hezkuntzako curriculuma zehaztu eta Euskal
Autonomia Erkidegoan ezartzekoa” agindutik hartua.
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hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia



ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia



elkarbizitzarako konpetentzia



ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia



izaten ikasteko konpetentzia

o Diziplinetako oinarrizko konpetentziak eta esperientzia-eremuak


Bizitzaren esparruek eta egoerek sortzen dituzten arazoak eraginkortasunez
konpontzeko behar diren oinarrizko konpetentziak dira diziplinetako
oinarrizko konpetentziak, eta esperientzia-eremuren batekin lotutako
baliabide espezifikoak erabiltzeko premia dakarte. Oinarrizko diziplinakonpetentziak honako hauek dira:


Hizkuntza- eta Literatura-komunikaziorako konpetentzia



Matematikarako konpetentzia



Zientziarako konpetentzia



Teknologiarako konpetentzia



Gizarterako eta Herritartasunerako konpetentzia



Arterako konpetentzia



Konpetentzia motorra
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Haur Hezkuntzan, haurren bizipenak dira hezkuntza-planteamenduaren
funtsa eta, ondorioz, bizipen- edo esperientzia-eremuetan egituratzen dira
hezkuntza-proposamenak. Curriculumak bi eremu zehazten ditu:


norberaren nortasunaren eta ingurune fisiko eta sozialaren
eraikuntza



norberaren nortasunaren eta komunikazioaren eraikuntza eta
irudikapena

B.

MATERIAL MANIPULAGARRIEN BIDEZ OINARRIZKO KONPETENTZIAK LANTZEN

Lan osoan ikusiko dugun bezala, oso garrantzitsua da ikasprozesuan haur bakoitzak
dituen beharretara egokitzea. Gure lana, beraz, honako hau izango da: curriculumak
zehazten dituen helburu eta edukiek behar horiei erantzutea. Etaparen bukaeran,
legean zehazturik azaltzen diren gaitasun eta diziplina-konpetentziak lantzen hasita
gaudela bermatu behar dugu, gure eguneroko esku-hartze pedagogikoa 237/2015
DEKRETUAN, abenduaren 22koan, bildurik azaltzen baita.
“Gaitasun ezberdinak lantzeko materiala” atalean azalduko dugunez, guk Maria
Montessorik egindako gaitasun-banaketa hartuko dugu abiapuntu gure sailkapenerako
eta landu behar ditugun konpetentzia orokorrak zein diziplina-gaitasunak kokatzeko.
Horrela bada, curriculumean zehazten diren konpetentzia eta diziplina-konpetentziak,
eta Montessorik markatutako arloak modu honetan azalduko dira erlazionaturik:
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Oinarrizko zeharkonpetentziak3
Ikasten eta pentsatzen ikasteko

Arterako konpetentzia

konpetentzia

Konpetentzia motorra

Elkarbizitzarako konpetentzia
Ekimenerako eta ekiteko
espiriturako konpetentzia
Izaten ikasteko konpetentzia
Hitzez, hitzik gabe eta modu

HIZKUNTZA

digitalean komunikatzeko
konpetentziak

MATEMATIKA

Gizarterako eta
Herritartasunerako konpetentzia
Konpetentzia motorra
Hizkuntza- eta Literaturakomunikaziorako konpetentzia
Teknologiarako konpetentzia
Arterako konpetentzia

Ikasten eta pentsatzen ikasteko

Matematikarako konpetentzia

konpetentzia

Zientziarako konpetentzia

Elkarbizitzarako konpetentzia
Izaten ikasteko konpetentzia
ZIENTZIA

Diziplina-konpetentzia

Hitzez, hitzik gabe eta modu
digitalean komunikatzeko
konpetentzia

Zientziarako konpetentzia
Teknologiarako konpetentzia
Gizarterako eta
Herritartasunerako konpetentzia

Aipaturiko arlo horiek guztiak lantzeak haurraren autonomia ahalbidetuko du.
Horretarako, hasiera batean, 3 urte inguruan, arlo sentsorialari dagozkion gaitasunak
landuko ditugu: entzumena, ikusmena, ukimena, dastamena eta usaimena. Geroago,
eguneroko bizitzan trebatzeko arloan beharrezkoak izango dituen gaitasunak:
erabakiak hartzekoa, autokontrola, arreta eta kalkulua.
3

“237/2015 DEKRETUA, abenduaren 22koa, Haur Hezkuntzako curriculuma zehaztu eta Euskal
Autonomia Erkidegoan ezartzekoa” agindutik hartua
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Aurretik egindako jarduera guztiak oso baliagarriak izango zaizkio haurrari idazketaprozesua aurrera eraman dezan. Horrez gain, pazientzian, koordinazioan, garapenean,
ordenarako gustuan... aurrera egiten lagunduko diote. Aurrerago, hizkuntza-arloa
(adierazpen-maila, hiztegia, entzuten ikastea…) eta matematika-arloa (zenbakikuntza,
kantitateak, magnitudeak, kalkulua) lantzeko erabiliko den zenbait baliabide eta
material egituraturen sarrera egingo dugu. Bukatzeko, zientzia-arloari dagozkion
gaitasunak (gure kokapena unibertsoan, naturaren ezaguera eta horren zainketa…)
landuko ditugu.
Ezin utzi aipatu gabe horrek guztiak ez duela esan nahi arloak (eta, ondorioz,
gaitasunak) banaturik eta haien arteko inongo loturarik gabe landuko ditugunik.
Aitzitik, gehienetan bat baino gehiago landuko ditugu aldi berean. Adibidez, arropa
zabaltzeko ekintzaren barruan, arlo matematikoa (sailkapenak, zenbakikuntza,
geometria…), eguneroko bizitzan trebatzeko gaitasunak (pintza, begi-eskuen
koordinazioa, arropa nola eseki…) eta zientzia-arloa (gure gizartean arropa
zabaltzearen ohiko usadioa aztertzea).
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MATERIAL MANIPULAGARRIAK
Material manipulagarriak aukera ematen dio haurrari hainbat gaitasun garatzeko eta
munduaren inguruko ezagutzak modu aktibo batez eskuratzeko. Material horiek, modu
egoki batez erabilita, aukera eskainiko diote haurrari ezagutza-nahia asetzeko eta
ikaskuntza-prozesua modu autonomo batez gidatzeko.

MATERIAL MANIPULAGARRI MOTAK
Bi material multzo aurki ditzakegu: ez-egituratuak eta egituratuak.

o Material ez-egituratuak
Ez daude helburu didaktiko jakin batekin diseinatuak, baina, hala ere, haiek
manipulatuz, haurra gai izango da erabilitako materialen artean era askotako
harremanak sortzeko ( tamaina, kolorea…).
Materialek honako ezaugarri hauek bete behar dituzte:
 Haurraren ingurunekoa, gertukoa izatea.
 Prestatutako ingurunean ordena estetikoaren zein funtzionalaren
arabera gorde ahal izatea.
 Arriskutsua ez izatea.
 Garbitu ahal izatea.
Adibideak:
 naturalak: haziak, makilak, kalabazak, hostoak, harriak, oskolak,
hondarra…
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 eguneroko objektuak: tapoiak, kortxoak, botilak, kartoiak, gomak,
plastikoak…; birziklatutako edozein material, azken finean
 forma ezberdinetako saskiak eta ontziak
 tamaina eta forma ezberdinetako lapikoak eta koilarak
 eraztunak, tutuak, ispilu txikiak, zintak, botoiak, pilotak, sokak, kuxinak,
kutxa handiak…
 eraikuntza-jolasak
 kolore, testura eta tamaina ezberdinetako oihalak
 musika-instrumentuak
 artaziak eta material fungiblea: papera, kartoia…

o Material egituratuak
Helburu didaktiko jakin batekin sortuak daude (elkarketak egiteko, zenbatzeko,
irudiak osatzeko…) eta gaitasun jakin bat garatzen lagunduko dute. Multzo honetan
honako hauek aurkituko ditugu:
 Montessori eskolako materialak
 arrazonamendu logikoa lantzekoak
 geoplanoak, bloke geometrikoak, puzzleak…
 hizkuntza lantzeko materialak
 mahai-jolasak
 mapak, landaretza eta fauna lantzeko materialak
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NOLA EGIN LAN MATERIAL MANIPULAGARRIAREKIN

Ikaskuntza poliki osatzen den eraikina da, eta, solairuen artean oreka egon dadin,
oinarri sendoa eman beharko zaio. Haurrak bere ekintzei esker ikaskuntza sendoak
eraikitzen baditu, egunero erabili ahal izango dituen jakintzak eskuratuko ditu. Horrela
bada, adin txikiko haurrarekin lan egitean, arreta berezia jarri beharko dugu eskaintzen
dizkiogun material zein proposamenetan.
Material horiekin lan egitean, gure jarrera oso garrantzitsua izango da. Horretarako,
errespetua izango da haurrarekiko harremanaren oinarria. Pazientziaz eta lasaitasunez
beteriko erantzunak eman behar ditugu. Haurrak esan behar digunari adi egon behar
dugu. Sekula ez diogu erantzun itxirik edo zuzenik emango, galdera irekiak planteatuko
dizkiogu. Haurrak bere akatsak egitea eta bere kabuz zuzentzen saiatzea oso
inportantea da ikaskuntza autonomoa bermatzeko. Gaizki egindakoa normaltzat
hartuko dugu, ez diogu garrantzi berezirik emango. Esate baterako, haur batek bere
izena desordenaturik idatzi badu, gaizki dagoela esan ordez, egiaztapena egitera
gonbidatuko dugu.
Ez dugu ahaztu behar proposatzen diren materialek zein ekintzek haurraren garapenmailarako egokiak izan behar dutela, zailtasun egokikoak.
Material manipulagarriarekin lan egiteak lau abantaila garrantzitsu eskainiko dizkigu:
 Haurrari hainbat gaitasun lantzea ahalbidetzen dio.
 Haur bakoitzaren erritmoa errespetatzen du eta horri erantzuna ematen
dio, ikasle bakoitzak nahi duen aldi guztietan errepikatu baitezake
proposaturiko jarduera.
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 Aurkezteko moduak jolasera edota ikerkuntzara gonbidatzen du; hau da,
haiekin lan egitera gonbidatzen du.
 Haurraren eta irakaslearen arteko elkarrizketa bultzatzen du.
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HAINBAT
GAITASUN
MATERIALAK

LANTZEKO

Arestian aipatu dugun bezala, materialen aurkezpena eta sailkapena egiterakoan Maria
Montessoriren sailkapen bera erabiliko dugu lan honetan. Dena den, guk beste atal bat
gehitu diogu: “Proposamen irekiak”. Horretan material naturalekin eta ezegituratutako hainbat materialekin egin daitezkeen proposamen irekiak bildu ditugu.

EGUNEROKO BIZITZAN TREBATZEKO ARLOA
Arlo honetan aurkituko dugun materialak haurra eguneroko bizitzarako prestatuko du
eta beste arloetan egin beharko duen lana erraztuko dio. Material eta ekintza
antolatuez osatutako material multzoa da. Horren bidez, autonomia eta mugimenduen
koordinazioa landuko dira. Horretan guztian, barne- zein kanpo-antolamenduak eragin
zuzena izango du.
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MAKILATXOAK TXERTATZEKO KUTXA
MATERIALA
MAKILATXOAK TXERTATZEKO KUTXA

HELBURUA

Begi-eskuen
koordinazioa
lantzea.

AURREZAGUTZA

Oratze-maila
egokia.
Hainbat
mugimendu
koordinatzeko
gaitasuna.

AURKEZPENA

1. Erretilu batean egurrezko makilak eta horiek txertatzeko kutxa aurkituko
ditugu.
2. Makila guztiak eskuinaldean ipiniko ditugu; eta kartoizko kutxa, ezkerraldean –
ezkerra bazara, alderantzizko ordenan–.
3. Hatz erakuslea luzaturik, makila eta kutxaren zulo bat seinalatuko ditugu.
Ondoren, zuloan sartuko dugu makila.
4. Prozesua errepikatu egingo dugu makila guztiak zuloetan sartu arte.
Bukatutakoan, makilak zuloetatik atera eta kutxaren ondoan jarriko ditugu.
5. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.
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BOTOIAK LOTZEN
MATERIALA
BOTOIAK LOTZEN

HELBURUA

Botoiak
lotzen
ikastea.

AURREZAGUTZA

Hatz-pintza
egiten jakitea.
Begi-eskuen
koordinazio
egokia.

AURKEZPENA

1. Kutxa zabaldu eta feltrozko tirak banan-banan aterako ditugu.
2. Botoi-zuloa eta botoia hatzaz ondo seinalatu eta gero, botoi-zuloan sartuko dugu
botoia. Ondoren, azpimarratu egingo dugu emaitza.
3. Beste tira bat hartu eta errepikatu egingo dugu prozesua tira guztiak agortu arte.
4. Botoia eta botoi-zuloa seinalatuta, tira guztiak askatuko ditugu banan-banan.
Ondoren, tirak ongi luzatu eta beren tokian gordeko ditugu.
5. Prozesua errepikatu egingo dugu tira guztiak agortu arte.
6. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.

24

IKASKUNTZA MATERIAL MANIPULAGARRIEN BIDEZ

LEIRE PEREZ AZCONA

KORAPILOAK
MATERIALA
KORAPILOAK

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Korapiloak
egiten
ikastea.

AURKEZPENA

1. Kutxa aurrean jarriko dugu, eta lokarriak zabalduko ditugu: beltzak alde batera eta
berdeak beste aldera.
2. Lokarri beltza ezkerreko eskuaz hartu, eta eskuinerantz gurutzatuko dugu. Ondoren,
lokarri berdea eskuineko eskuaz hartu eta ezkerrerantz gurutzatuko dugu.
3. Lokarri beltza berdearen azpitik pasako dugu, eta tira egingo dugu bi lokarrietatik
korapiloa osatzeko.
4. Prozesua errepikatu egingo dugu, lokarri guztiak lotu arte.
5. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.
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BEGIZTAK
MATERIALA
BEGIZTAK

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Begiztak
egiten
ikastea.

Korapiloak
egiten jakitea.

AURKEZPENA

1 Kutxa aurrean jarriko dugu, eta lokarriak zabalduko ditugu: beltzak alde batera eta
berdeak beste aldera.
2. Lokarri berdea ezkerreko eskuaz hartu, eta eskuinerantz gurutzatuko dugu. Lokarri
beltza eskuineko eskuaz hartu, eta ezkerrerantz gurutzatuko dugu. Lokarri berdea
beltzaren azpitik pasako dugu, eta tira egingo dugu bi lokarrien muturretik korapiloa
osatzeko.
3. Lokarri berdea eskuineko eskuaz hartuko dugu, erditik tolestuko dugu eta, eskuarekin
eutsiz, begizta osatuko dugu. Gauza bera egingo dugu lokarri beltzarekin.
4. Bi begiztak gurutzatuko ditugu, beltza berdearen azpitik pasako dugu, eta bi begizten
muturretik tira egingo dugu begizta bikoitza osatzeko.
5. Prozesua errepikatu egingo dugu, lokarri guztiekin begiztak egin arte.
6. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.
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ZAPATA
MATERIALA
ZAPATA

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Zapatak
lotzen
ikastea.

Korapiloak eta
begiztak egiten
jakitea.

AURKEZPENA

1. Zapata mahai gainean jarriko dugu, punta guri begira. Lokarriak albo banatara
zabaldu eta, zapataren gainean, elkarren artean gurutzatuko ditugu.
2. Gainean gelditu den muturra hartu, eta beste muturraren azpitik pasako dugu.
Ondoren, tira egingo dugu lokarriaren bi muturretatik korapiloa egiteko.
3. Lokarriaren mutur bat hartu eta erditik tolestuko dugu korapiloa dagoen tokiraino,
begizta osatu arte. Begiztari tinko eutsiko diogu, eta gauza bera egingo dugu beste
muturrarekin.
4. Begizta biak gurutzatu, bata bestearen azpitik pasatu eta bi eskuez tira egingo dugu
begizten muturretatik, korapilo berria osatu arte.
5. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.
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ONTZI-ALDAKETAK
MATERIALA
ONTZI-ALDAKETAK

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Materialen ontzialdaketak egiten
ikastea.

Hatz-pintza egiten
jakitea.

AURKEZPENA
1. Erretilua mahaiaren edo alfonbraren gainean jarriko dugu. Erretilutik objektu guztiak aterako
ditugu. Lehenengo, zumezko ontzia –intxaurrak ditu– atera eta eskuinean jarriko dugu;
bigarren, arrautza-ontzia atera eta ezkerraldean ipiniko dugu; eta azkenik, pintzak atera eta bi
ontzien erdian kokatuko ditugu.
2. Eskuineko eskuaz –eskuina bazara, bestela ezkerraz egingo duzu– hatz-pintzaren keinua egingo
dugu (hatz erakuslea eta luzea hatz lodiarekin elkartu), eta pintzak hartuko ditugu.
3. Airean, ireki eta itxi pintzak. Lehenengo intxaurra eskuineko ontzitik hartuko dugu eta
arrautza-ontziaren hutsune batean jarriko dugu. Prozesua errepikatu egingo dugu, arrautzaontziaren hutsune guztiak bete arte.
4. Ondoren, alderantziz egingo dugu jarduera. Hau da, intxaur guztiak arrautza-ontzitik zumezko
ontzira bueltatuko ditugu.
5. Bukatutakoan, berriz ere objektu guztiak erretiluan sartuko ditugu.
6. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.
JARDUERA OSAGARRIAK
Ontzi-aldaketa egiteko zer material erabiliko den, jarduera guztiz aldatuko da.
Edukiera eta forma ezberdineko ontzien adibideak:
- bi ontzi (metalezkoak, kristalezkoak, portzelanazkoak, egurrezkoak…)
- bi pitxer (metalezkoak edo kristalezkoak)
- pitxer bat eta ontzi bat
- katilua eta koilara (handia, ertaina, txikia)
- katilua eta pintzak (banbuzkoak, sukaldekoak, izotzerako pintzak…)
- katilua eta burruntzalia
- pitxerra eta katilua
Erabil daitezkeen materialen adibideak: borlak, kanikak, txitxirioak, dilistak, makarroiak, arroza,
harea, ura eta hondarra, izotza…
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ISURKETAK (SOLIDOAK)
MATERIALA
ISURKETAK (SOLIDOAK)

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Solidoen
Ontzi-aldaketak
isurketak egiten
egiten jakitea.
ikastea.

AURKEZPENA
1. Pitxerra erretiluan jarriko dugu: muturra –likidoa isurtzeko tokia–, poteari begira; eta
euskarria, kanpora begira. Ezkerreko pitxerra dilistaz beteko dugu erdiraino.
2. Ezkerreko eskuaz euskarritik hartuko dugu pitxerra. Eskuineko eskuko hatz erakuslea eta luzea
luzatu eta pitxerraren muturraren azpian kokatuko ditugu, pitxerraren pisuari eusteko.
3. Dilistak poliki-poliki irauliko ditugu potean. Dilistaren bat kanpora eroriz gero, jaso egingo
dugu.
4. Prozesua errepikatu egingo dugu. Baina, kasu horretan potetik pitxerrera irauliko ditugu
dilistak, eta eskuineko eskua erabiliko dugu horretarako.
5. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.
JARDUERA OSAGARRIAK
Isurketetan zer material erabiliko den, jarduera guztiz aldatuko da.
Edukiera eta forma ezberdineko ontzien adibideak:
- bi ontzi (metalezkoak, kristalezkoak, portzelanazkoak, egurrezkoak…)
- bi pitxer (metalezkoak edo kristalezkoak)
- pitxer bat eta ontzi bat
- katilua eta koilara (handia, ertaina, txikia)
- katilua eta burruntzalia
- pitxerra eta katilua
Erabil daitezkeen materialen adibideak: kanikak, txitxirioak, dilistak, makarroiak, arroza, harea,
hariak, luma txikiak, oskolak….
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ISURKETAK (LIKIDOAK)
MATERIALA
ISURKETAK (LIKIDOAK)

HELBURUA

Likidoen
isurketak egiten
ikastea.

AURREZAGUTZA

Hainbat solidoren
isurketa.

AURKEZPENA
1. Pitxerrak erretiluan jarriko ditugu, muturrak bata besteari begira eta euskarriak kanpora
begira. Eskuineko pitxerra erdiraino beteko dugu urez.
2. Eskuineko eskuaz euskarritik hartuko dugu eskuineko pitxerra. Ezkerreko eskuko hatz
erakuslea eta luzea luzatu eta pitxerraren muturraren azpian kokatuko ditugu, pitxerraren
pisuari hobeto eusteko.
3. Ura doi-doi isuriko dugu ezkerreko pitxerrean. Ur pixka bat kanpora erortzen bada,
belakiarekin lehortu. Eskuineko pitxerra ere belakiaz lehortuko dugu.
4. Prozesua ezkerreko pitxerrarekin errepikatuko dugu.
5. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.
OHARRA. Jarduera hau hainbat likidorekin egin daiteke. Beste tresna batzuk erabil daitezke
isurketak egiteko (pipetak, botilak, inbutuak…), jarduerari zailtasun-maila ezberdinak emanez.
JARDUERA OSAGARRIAK
Isurketetan zer material erabiliko den, jarduera guztiz aldatuko da.
Edukiera eta forma ezberdineko ontzien adibideak:
- bi pitxer
- pitxer bat eta ontzi bat
- katilua eta koilara (handia, ertaina, txikia)
- katilua eta burruntzalia
- pitxerra eta pipeta (handia eta txikia)
- katilua eta xiringa (handia eta txikia)
- pitxerra, inbutua eta botila
- katilua, inbutua eta botila
- ontzia, burruntzalia, inbutua eta botila
Erabil daitezkeen materialen adibideak: esnea, ura, ura koloratzailearekin, tea edo infusioak...
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PINTZEN ERABILERA
MATERIALA
PINTZEN ERABILERA

HELBURUA

Pintzak
erabiltzen
ikastea.
Psikomotrizitate
fina garatzea.

AURREZAGUTZA

Oratze-maila
egokia garatua
izatea.
Begi-eskuen
koordinaziomaila egokia.

AURKEZPENA

1. Saskia aurrean ipiniko dugu. Eskuineko eskuaz –ezkerra bazara, ezkerreko eskuaz– hatzpintzaren keinua egingo dugu –hatz erakuslea eta luzea elkarturik, hatz lodiarekin elkartu–.
2. Hartu pintza bat, ireki eta itxi egingo dugu poliki-poliki. Ondoren, saskiaren ertzean jarri
beharko dugu pintza, mugimendu geldoak eginda. Pintza guztiekin prozesu berdina egingo
dugu.
3. Bukatutakoan, pintzak askatu eta saskian sartuko ditugu. Horretarako, mugimendu geldoez,
hatz-pintzaren keinua egingo dugu. Pintza bat hartuko dugu eta saskiaren ertzetik askatuko
dugu; ondoren, pintza saskian sartuko dugu. Prozesu hori pintza guztiekin errepikatuko dugu,
denak saskian egon arte.
4. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.
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ARROPA ZABALDU
MATERIALA
ARROPA ZABALDU

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Arropa
zabaltzen
ikastea.

Pintzen
erabilera egokia
garatua izatea.
Begi-eskuen
koordinaziomaila egokia.

AURKEZPENA

1. Arropa duen saskia eta pintzak dituen potea lurrean jarriko ditugu, gure aurrean, bata
bestearen ondoan.
2. Eskuineko eskuaz –ezkerra bazara, ezkerreko eskuaz– arropa hartuko dugu (kamiseta,
galtzak, galtzerdiak…) eta sokan eseki. Arropa zuzen jarriko dugu. Eseki dugun arropak bi
pintza behar izanez gero, pintza bakoitza arroparen mutur banatan ipiniko dugu. Bat behar
izanez gero, erdian ipiniko dugu. Arropa ondo lotuta gelditu dela ziurtatu behar dugu.
3. Prozesu hori saskian dagoen arropa guztiarekin errepikatuko dugu, dena eseki arte.
4. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.

32

IKASKUNTZA MATERIAL MANIPULAGARRIEN BIDEZ

LEIRE PEREZ AZCONA

IREKI ETA ITXI (I)
MATERIALA
IREKI ETA ITXI (I)

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Hainbat
objektu
ireki eta
ixten
ikastea
(tapak eta
tapoiak).

Oratzegaitasuna
garatua izatea.
Pazientzia
handia eta
arretagaitasuna.

AURKEZPENA

1. Erretilu batean zenbait botila eta ontzi ditugu. Botila eta ontzi horiek erretilutik aterako
ditugu eta ilaran jarriko ditugu. Tapak kendu, eta botilen zein poteen aurrean ipiniko ditugu
desordenaturik.
2. Tapa bat aukeratuko dugu, eta ontzi-ilarari behatuko diogu dagokion potea edo botila
aurkitu arte. Ontzi egokia aurkitzen dugunean, biratzeko mugimendua egingo dugu, modu
nabarmenean.
3. Prozesua errepikatu egingo dugu, ontzien erdiei estalkia jarri arte. Ondo nabarmenduko
dugu estalki bakoitzaren arteko aldea –biratzeko mugimendua, tapoiak jartzeko
beharrezkoa den indarra…–. Haurrari jarraitzeko aukera eskainiko diogu.
4. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.
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IREKI ETA ITXI (II)
MATERIALA
IREKI ETA ITXI (II)

HELBURUA

Hainbat
objektu ireki
eta ixten
ikastea
(kremailerak,
kortxoak,
krisketak…).

AURREZAGUTZA

Oratzegaitasuna
garatua izatea.
Pazientzia
handia eta
arretagaitasuna.

AURKEZPENA

1. Erretilu batean zenbait objektu eta ontzi ditugu. Objektu eta ontzi horiek erretilutik
aterako ditugu eta ilaran jarriko ditugu.
2. Objektu bat hartuko dugu –adibidez, diru-zorroa–, eta kremailera ireki eta itxi egingo
dugu. Gure mugimenduak ondo markatuko ditugu, haurrak ondo ikus dezan zer egin
behar duen.
3. Beste objektu zein ontziekin errepikatuko dugu prozesua. Gogoratu gure mugimenduak
ondo markatu behar ditugula.
4. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.
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JOSI
MATERIALA
JOSI

HELBURUA

Muskuluen eta
begi-eskuen
koordinazioa
garatzea.

AURREZAGUTZA

Atentzio-maila
egokia garatua
izatea.
Pazientzia-maila
nahikoa garatua
izatea.

AURKEZPENA
1. Kutxa batean botoiak eta haria ditugu. Kutxatik botoiak eta haria (soka, lokarria…) aterako
ditugu.
2. Hariari korapilo bat egingo diogu. Haurrari azalduko diogu sartuko ditugun botoiak ez
erortzeko egin behar dugula hori.
3. Esku batez hariaren korapilorik gabeko muturra hartuko dugu eta botoi baten zulotik
pasaraziko dugu. Beste eskuko bi hatzez haritik egingo dugu tira, botoia barruan utziz. Ekintza
hori oso poliki egin behar dugu, haurra mugimendu guztiez ohar dadin.
4. Haria gorantz mugituko dugu, botoia beherantz jaits dadin. Prozesua saskiko botoi guztiekin
errepikatuko dugu.
5. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.
JARDUERA OSAGARRIAK

- Jarduera hau zintzilikarioak, lepokoak, eskumuturrekoak… egiteko erabil daitezkeen aleekin
egin daiteke (makarroiak, lastotxo moztuak, arrosario-, eskumuturreko- edo lepoko-aleak…).
- Zulatutako irudiekin markatutako bidea josiko dugu.
- Plastikozko jostorratzekin eta oihalarekin josteko jarduera librea egingo dugu.
- Oihalean marraztutako irudiaren silueta jos dezakegu.
- Oihalean botoiak jos ditzakegu.
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ARTAZIEKIN MOZTU
MATERIALA
ARTAZIEKIN MOZTU

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Artaziekin
mozten
ikastea.

Atentzio-maila
egokia garatua
izatea.
Begi-eskuen
koordinaziomaila garatua
izatea.
Oratze-maila
egokia garatua
izatea.

AURKEZPENA

1. Kutxa irekiko dugu, bertan dagoen materiala ondo ikusteko (mozteko zenbait marra
dituen papera, sokatxoak, oihalak, lastotxoak, hainbat artazi mota…).
2. Artaziak hartuko ditugu, haurraren begiradaren aurrean ireki eta itxiko ditugu
mugimendu geldoez. Ondoren, paper bat aukeratuko dugu mozteko –errazenetik
zailenera–.
3. Hatza papera moztuko dugun marratik pasatuko dugu. Artaziekin marratik moztuko
dugu papera. Prozesu hori paper osoa moztu arte errepikatuko dugu.
4. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.
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NORBERAREN ZAINKETA
MATERIALA
NORBERAREN ZAINKETA (I)

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Ilea
orrazten
ikastea.

Eskuaren
mugimenduen
kontrol egokia
izatea.

AURKEZPENA

1. Ispilua gure aurrean jarriko dugu. Orrazia ispiluaren ondoan kokatuko dugu.
2. Orrazia iletik pasatuko dugu mugimendu geldoez. Burua poliki-poliki mugituko
dugu, bi aldeak orraztu ahal izateko. Haurrari mugimendu horien zergatia azalduko
diogu.
3. Amaitutakoan, haurraren aurrean ipiniko ditugu ispilua eta orrazia.
4. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.
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NORBERAREN ZAINKETA (II)
MATERIALA
NORBERAREN ZAINKETA (II)

HELBURUA

Hortzak garbitzen
ikastea.

AURREZAGUTZA

Eskuaren
mugimenduen
kontrol egokia izatea.

AURKEZPENA
1. Erretiluan dauden elementu guztiak beren lekuan kokatuko ditugu. Ispilua gure aurrean
jarriko dugu; urez betetako edalontzia eta esku-oihala, ezkerreko aldean; eta hortzetako
eskuila eta hortzetako pasta, eskuinean –alderantziz, ezkerra bazara–.
2. Hortzetako pasta irekiko dugu, zertxobait estutuko dugu tutua pasta pixka bat ateratzeko.
Pasta apur hori eskuilan jarriko dugu.
3. Ispiluaren aurrean, ahoa ondo zabaldurik, hortzetako eskuila ondo eta poliki pasatuko dugu
hortzetatik eta hortzoietatik.
4. Bukatutakoan, edalontziko urez garbituko dugu ahoa. Soberan geldituko zaigun ura eskuila
garbitzeko erabiliko dugu.
5. Ahoa esku-oihalarekin lehortuko dugu.
6. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.

ARLO SENTSORIALA
Material sentsorialek sentsibilizazio-esperientzia jakinak eskainiko dizkiote haurrari.
Esperientzia horiek bost zentzumenen garapenean eta doikuntzan eragin zuzena
izango dute. Horretarako, errealitatearen eta munduaren hainbat irudiren pertzepzio
egokia ahalbidetuko dioten material jakinak erabiliko ditugu. Arlo honetako materialek
hainbat esperientzia sentsorial ordenatzen eta antolatzen lagunduko diote haurrari,
sailkatzeko eta diskriminatzeko gaitasunak doituz.
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BOTOIDUN ZILINDROAK
MATERIALA
BOTOIDUN ZILINDROAK

HELBURUA

Dimentsioak
(diametroa eta
altuera) bereiztea.

AURREZAGUTZA

Hatz-pintza egiten
jakitea.

www.montessoriparatodos.com

AURKEZPENA
1. Blokea gure aurrean ipiniko dugu. Oso poliki lehenengo zilindroa aterako dugu, eta gure
aurrean jarriko dugu. Prozesua errepikatu egingo dugu, zilindro guztiak oinarritik atera arte.
2. Gure aurrean desordenaturik ipiniko ditugu zilindroak, ilara batean.
3. Zilindro bat aukeratuko dugu, eta oinarriko bere kokalekua bilatuko dugu. Aurkitutakoan,
hatzaz seinalatuko dugu eta zilindroa poliki bere lekuan kokatuko dugu. Prozesu hori zilindro
guztiak kokatu arte errepikatuko dugu.
4. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.
Lau bloke mota daude:
Altua/baxua kontzeptuak lantzeko: diametroan berdina baina altueran txikitzen doazen
zilindroak.
Lodia/mehea kontzeptuak lantzeko: altueran berdina baina diametroan estutzen diren zilindroak.
Handia/txikia kontzeptuak lantzeko: diametroan eta altueran txikiagotzen diren zilindroak.
Altua/baxua eta lodia/mehea kontzeptuak lantzeko: altueran handitzen diren eta diametroan
txikitzen diren zilindroak dira.
Zilindro-blokeak banan-banan aurkeztuko ditugu. Jarduera zailduz joango da, bloke berriak
gehitzen goazen heinean.
OHARRA. Zilindro-blokeak banaka aurkeztuko ditugu. Behin prozesu hori amaiturik, zilindroblokeak konbinatuta egingo dugu lan: bi zilindro-bloke, hiru zilindro-bloke… Azkenik denak
nahastuta egingo dugu lan. Prozesu horretan, hainbat dimentsio bereizteko gaitasuna fintzen
joango da. Blokeak gehitu ahala, jardueraren zailtasuna areagotzen joango da. Material honekiko
jarduera Koloredun zilindroak materialarekin osa daiteke.
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DORRE ARROSA
MATERIALA
DORRE ARROSA

HELBURUA

Zenbakien
kontzeptuen
hastapena.

AURREZAGUTZA

Ordenatzeko gaitasuna
garatua izatea.

AURKEZPENA
1. Lurrean alfonbra zabalduko dugu kuboak han jartzeko.
2. Dorre arrosa zatika –kuboz kubo– eramango dugu alfonbrara. Kubo txikiena hatzaz heldurik
eramango dugu; handienak, bi eskuekin heldurik.
3. Kuboak desordenaturik ipiniko ditugu alfonbran. Dorrearen oinarria erdian jarriko dugu.
4. Kuboak handienetik txikienera ordenatuz eraikiko dugu dorrea. Kuboak banan-banan hartuz
eta jarrita daudenekin konparatuz.
5. Bukatutakoan, dorrea kuboz kubo bere tokira eramango dugu eta haurra jarduera egitera
gonbidatuko dugu.
JARDUERA OSAGARRIAK
- Handia, ertaina, txikia kontzeptuak lan daitezke, horretarako Montessoriren Hiru urratseko
irakaspena4 hartuko dugu kontuan.
- Dorrea egin ordez, piezak handitik txikira ordena daitezke modu horizontalean.
- Ereduak emanik, hainbat irudi osa ditzakegu.
- Pieza bakoitzaren oinarriaren ereduak emanik, haurrak pieza bakoitza ereduaren gainean
koka dezake.
- Taldeka, haur bakoitzari dorrearen pieza bat edota oinarriaren txartel bat banatuko diogu.
Piezak eta txartelak tartekatuz, denen artean osa dezakete dorrea.
- Pieza bat eredutzat harturik, besteekin horren baliokidea osa dezake.
- Kubo txikiena (unitatea) oinarritzat hartuta, beste hainbat pieza eraiki ditzake.
OHARRAK
- 1000 cm kubikotik 1 cm kubikora doazen 10 kuboek osatzen dute Dorre arrosa. Handia eta
txikia kontzeptuak landuko dira berarekin, pisua kontzeptua ere bai –kubo bakoitzak pisu
jakin bat dauka: handienak kilo bat inguru pisatzen du; eta txikienak, gramo bat inguru–.
Dorre arrosa Eskailera marroiarekin eta Listoi gorriekin ere erabil daiteke.
- Material osagarria atalean aurkituko dituzue ereduak.
4

Argibide gehiagorako ikus Glosarioa atala
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ESKAILERA MARROIA
MATERIALA
ESKAILERA MARROIA

HELBURUA

Zenbakien
kontzeptuen
hastapena.

AURREZAGUTZA

Ordenatzeko gaitasuna
garatua izatea.

www.jaisaeducativos.com

AURKEZPENA
1. Lurrean alfonbra bat zabalduko dugu, prismak han jartzeko.
2. Eskailera marroia, prismaz prisma, alfonbrara eramango dugu. Bi eskuekin ondo helduko
diogu pieza bakoitzari, lurrera eror ez dadin (pisu handia dute).
3. Prismak desordenaturik ipiniko ditugu alfonbran. Prisma bat hartuko dugu eta besteekin
konparatzen joango gara kokagunea topatu arte.
4. Eskailera modu honetan ordenatuko dugu: lodiena albo batean eta meheena bestean.
Tartean beste prisma guztiak ezarriko ditugu.
5. Bukatutakoan, eskailera prismaz prisma haren tokira eramango dugu eta haurra jarduera
egitera gonbidatuko dugu.
JARDUERA OSAGARRIAK
- Lodia eta mehea kontzeptuak lan daitezke, horretarako Montessoriren Hiru urratseko
irakaspena hartuko dugu kontuan.
- Eskailera egin ordez, piezak handitik txikira ordena daitezke modu bertikalean (dorre bat
osatuz).
- Ereduak emanik, hainbat irudi osa ditzake haurrak.
- Pieza bakoitzaren oinarriaren ereduak emanik, haurrak pieza bakoitza dagokion ereduaren
gainean koka dezake.
- Taldeka, haur bakoitzari eskaileraren pieza bat edota oinarriaren txartel bat banatuko diogu.
Denen artean eskailera osa dezakete, piezak eta txartelak tartekatuz.
- Prisma bat eredutzat harturik, osatu horren balioa beste pieza batzuk erabilita, izan bi, hiru…
pieza.
- Prisma txikiena (unitatea) oinarritzat hartuta, beste piezak eraiki ditzake.
OHARRAK
- Luzera bera duten 10 prisma marroiz osaturiko materiala da. Prismak zabaleran eta altueran
txikituz doaz. Hortaz, behin oinarrizko kontzeptuak (lodia/mehea) eskuratuta, Eskailera
marroia, Dorre arrosa eta Listoi gorriekin batera erabil daiteke.
- Material osagarria atalean ereduak topatuko dituzue.
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DORRE ARROSA ETA ESKAILERA MARROIA
MATERIALA
DORRE ARROSA ETA
ESKAILERA MARROIA

HELBURUA

Zenbakien
kontzeptuen
hastapena.

AURREZAGUTZA

Ordenatzeko
gaitasuna garatua
izatea.

www.manualidadeseducativas.com

JARDUERA OSAGARRIAK

Arestian aipatu dugun bezala, Dorre arrosa eta Eskailera marroia elkarren osagarriak
dira. Dorre arrosaren piezak Eskailera marroiaren piezen bikoitza, hirukoitza… baitira.
Bata zein bestea banaka landu ondoren, biekin aritzeko zenbait proposamen egin
ditzakegu:
- Ereduak emanik, hainbat irudi osa (banaka, binaka edo taldeka) daitezke.
- Antzekotasunak bila daitezke bi materialen artean.
- Erkaketak egin daitezke haien artean. Adibidez, Eskailera marroiaren eta Dorre
arrosaren pieza handienak hartuz.
- Bi aldiz (bikoitza), hiru aldiz (hirukoitza)…. kontzeptuak lan daitezke.
OHARRA. Material osagarria atalean ereduak topatuko dituzue.
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LISTOI GORRIAK
MATERIALA
LISTOI GORRIAK

HELBURUA

Zenbakien kontzeptuen
hastapena.

AURREZAGUTZA

Ordenatzeko gaitasuna
garatua izatea.

www.montessoriparatodos.com

AURKEZPENA
1. Lurrean alfonbra bat zabalduko dugu.
2. Listoiak banan-banan aterako ditugu oinarritik eta alfonbrara eramango ditugu. Listoiari bi
alboetatik helduko diogu, modu horretan sentsorialki luzeren arteko aldea esperimentatuko
dugu.
3. Listoiak lurrean desordenaturik jarriko ditugu.
4. Listoiak ordenatzen hasiko gara. Luzeena lehenengoa ipiniko dugu. Hurrengo listoia hartu eta
luzeenaren ondoan kokatuko dugu. Prozesu hori denak ordenatu arte errepikatuko dugu.
5. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.
JARDUERA OSAGARRIAK
Material honekin zenbait jarduera egin ditzakegu:
- Luzea eta motza kontzeptuak lan daitezke, horretarako Montessoriren Hiru urratseko
irakaspena hartuko dugu kontuan.
- Ereduak emanik, hainbat irudi osa daitezke.
- Labirintoak egin daitezke taldeka.
- Pieza bakoitzaren oinarriaren ereduak emanik, haurrak pieza bakoitza dagokion ereduaren
gainean ipin dezake.
- Pieza bat eredutzat harturik, horren balioa osa dezake beste pieza batzuk erabilita, izan bi,
hiru… pieza.
- Pieza txikiena (unitatea) oinarritzat hartuta, besteen neurketak egin ditzake.
- Pieza guztiak erabilita, luzera berdina duten bost listoi osa ditzake.
OHARRAK
- Listoi gorriak luzeran desberdinak dira (10 cm-100 cm bitartean), lodiera, ordea, zentimetro
batekoa dute denek. 1-10 bitarteko zenbakiak irudikatzen dituzte. Haurrak luzeenetik hasita
mailakatu beharko ditu. Dorre arrosa eta Eskailera marroiaren osagarria dugu material hau.
- Material osagarria atalean ereduak aurkituko dituzue.

43

IKASKUNTZA MATERIAL MANIPULAGARRIEN BIDEZ

LEIRE PEREZ AZCONA

LISTOI GORRIAK, ESKAILERA MARROIA ETA DORRE ARROSA
MATERIALA
LISTOI GORRIAK, ESKAILERA MARROIA
ETA DORRE ARROSA

HELBURUA

Zenbakien
kontzeptuen
hastapena.

AURREZAGUTZA

Ordenatzeko
gaitasuna garatua
izatea.

www.tothelesson.blogspot.com

JARDUERA OSAGARRIAK

Arestian aipatu dugun bezala, Listoi gorriak, Dorre arrosa eta Eskailera marroia
elkarren osagarriak dira. Banaka landu ondoren, hirurekin aritzeko zenbait
proposamen egin ditzakegu:
- Ereduak emanik, hainbat irudi osa (banaka, binaka edo taldeka) daitezke.
- Antzekotasunak bila daitezke bi materialen edo hiru materialen artean.
- Erkaketak eta neurketak egin daitezke haien artean. Adibidez, Eskailera marroiaren
pieza lodiena eta Listoi gorriaren pieza motzena hartuz.
OHARRAK. Material osagarria atalean ereduak aurkituko dituzue.
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BI DIMENTSIOKO OBJEKTUEN ERKAKETA
MATERIALA
BI DIMENTSIOKO OBJEKTUEN ERKAKETA

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Bi
dimentsioko
formen
bereizketa.

Sailkatzeko
gaitasuna
eskuratua
izatea.
Bi dimentsioko
forma
geometrikoen
ezagutza.

AURKEZPENA

1. Lanerako materiala gure aurrean ipiniko dugu.
2. Zirkuluak (beste edozein irudirekin ere egin daiteke, karratuak, hirukiak….) hartuko
ditugu eta lan-fitxaren azpian jarriko ditugu ilaran, desordenaturik.
3. Zirkulu bat hartuko dugu eta dagokion kokagunea bilatuko dugu lan-fitxan. Ekintza
hori hatzak lagundurik nabarmenduko dugu.
4. Prozesu hori lan-fitxa osatu arte errepikatuko dugu.
5. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.
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HIRU DIMENTSIOKO OBJEKTUEN ERKAKETA
MATERIALA
HIRU DIMENTSIOKO OBJEKTUEN
ERKAKETA

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Hiru
dimentsioko
formen
bereizketa.

Sailkatzeko
gaitasuna
eskuratua izatea.
Hiru dimentsioko
forma
geometrikoen
ezagutza.

AURKEZPENA

1. Saskia gure aurrean ipiniko dugu. Bi objekturen arteko korrespondentziak bilatu
behar ditugula azalduko diogu haurrari, esfera/pilota adibidez.
2. Saskitik hiru objektu aterako ditugu eta ilaran jarriko ditugu.
3. Objektu horien parekoa saskian bilatzeko eskatuko diogu haurrari.
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KOLOREEN GRADAZIOA
MATERIALA
KOLOREEN GRADAZIOA

HELBURUA

Koloreen arteko
korrespondentzia.

AURREZAGUTZA

Hatz-pintzaren
mugimendua
barneratua izatea.

AURKEZPENA
1. Kutxa gure aurrean jarriko dugu. Kutxa barruan dauden pintzak aterako ditugu.
2. Haurrari ohartaraziko diogu kutxaren albo bakoitzean kolore bat dagoela.
3. Kutxatik, adibidez, kolore gorria duen pintza hartuko dugu eta kolore gorria duen
aldearen gainean ipiniko dugu.
4. Haurrari esango diogu gauza bera egiteko kutxan gelditzen diren koloretako beste
pintzekin.
JARDUERA OSAGARRIAK

Material honekin zenbait jarduera egin daitezke:
- Koloreen izenak ikasteko hiru urratseko irakaspena.
- Kutxatik kolore bat harturik, bilatu gelan kolore hori duten objektuak.
- Bikoteak osa daitezke.
- Gurpil kromatikoa osa daiteke (taldeka, binaka edo banaka).
OHARRAK
- Montessori eskolako materialean hiru kutxa mota daude:
- Lehen mailako koloreak dituena (urdina, horia, gorria).
- Lehen eta bigarren mailako koloreak dituena (arrosa, laranja, berdea, beltza, grisa eta
zuria).
- Zenbait kolore-gama dituena.
- Material osagarria atalean ereduak aurkituko dituzue.
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SOINUAK BEREIZI
MATERIALA
SOINUAK BEREIZI

HELBURUA

Soinua ozena
edo leuna den
jakitea.

AURREZAGUTZA

Atentzio-maila
egokia garatua
izatea.

AURKEZPENA

1. Saski batean zenbait maraka dauzkagu. Saskia gure aurrean jarriko dugu. Haurrari
esango diogu zenbait soinu entzungo ditugula eta horiek leunak edo ozenak diren
bereizi behar dugula.
2. Lehenengo maraka aukeratuko dugu eta astinduko dugu. Ateratzen duen soinuari
izenari jarriko diogu, ozena adibidez. Saskiaren eskuinaldean utziko dugu.
3. Berdin egingo dugu hurrengoarekin. Hori, adibidez, leuna izan daiteke. Orduan,
saskiaren ezkerraldean ipiniko dugu.
4. Maraka guztiekin bukatu arte errepikatuko dugu prozesua. Bukaeran, akatskontrola pasatuko dugu. Horrela egiaztatuko dugu soinu ozen gisa sailkatutako
maraka guztiek gomets gorria dutela eta soinu leun gisa sailkatutakoek, gomets
urdina.
5. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.
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SOINUAK ERKATU
MATERIALA
SOINUAK ERKATU

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Soinuak
erkatzea.

Soinuak
berrezagutzen
jakitea.
Atentzio-maila
egokia garatua
izatea.

AURKEZPENA

1. Maraken kutxa mahai gainean jarriko dugu. Tapa gorria dutenak gure eskuinean,
eta tapa urdina dutenak ezkerrean kokatuko ditugu.
2. Haurrari esango diogu marakak mugituko ditugula eta soinu bera ateratzen
dutenak elkartuko ditugula.
3. Eskuineko eskuaz tapa gorriko maraka bat hartuko dugu; eta ezkerreko eskuaz,
tapa urdinekoa. Banaka astinduta, ateratzen duten soinuari atentzio handiz
erreparatuko diogu. Ateratzen duten soinua berdina bada, elkartuko ditugu;
desberdina bada, bila jarraituko dugu.
4. Prozesu berarekin jarraituko dugu maraka guztien bikotea aurkitu arte.
5. Bukatutakoan, akats-kontrola pasatuko dugu. Osatutako bikote bakoitzak
koloretako gomets bat izango du oinarrian. Bikotea ontzat emateko, bi marakek
kolore bereko gometsa izan behar dute.
6. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.
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USAINAK
MATERIALA
USAINAK

HELBURUA

Usain
atseginak eta
ezatseginak
bereiztea.

AURREZAGUTZA

Atentzio-maila
egokia garatua
izatea.

AURKEZPENA

1. Usain-poteak ilaran jarriko ditugu gure aurrean.
2. Lehenengo potea zabaldu eta usainduko dugu, denbora luzez egongo gara. Potea
estaliko dugu eta esango dugu: usain hau atsegina da, eta gure eskuinean
kokatuko dugu. Ezatsegina suertatzen bazaigu usaina, ezkerraldean kokatuko
dugu.
3. Hurrengo poteekin prozesu bera egingo dugu, usain atseginak eta ezatseginak
bereiziz.
4. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.
OHARRA. Proposamen honetako jarduera oso subjektiboa da, beraz ez du akatskontrolik izango.
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ZAPOREAK EZAGUTU
MATERIALA
ZAPOREAK EZAGUTU

HELBURUA

Jaki bakoitza
eta bere
zaporea
identifikatzea.
Gozotasuna,
gazitasuna edo
mingostasuna
bereiztea.

AURREZAGUTZA

Atentzio-maila
egokia garatua
izatea.
Gozotasuna,
gazitasuna edo
mingostasuna
ezagutzea.

AURKEZPENA

1. Haurraren aurrean hainbat jaki dituen erretilua jarriko dugu. Haurrari esango diogu
jakiak mihiarekin soilik dastatu behar dituela haien gozotasuna, gazitasuna edo
mingostasuna ezagutzeko.
2. Jakiak gozoak badira, eskuinean jarriko ditugu; gaziak badira, erdian; eta mingotsak
badira, ezkerrean.
3. Ondoren, haurrari begiak estaliko dizkiogu eta jakiak banaka emango dizkiogu
dastatzera. Dastatzen ari dela, bi galdera egingo dizkiogu. Zer dastatzen ari zara?
Zer zapore du? Beharbada, haurrak laguntza beharko du jakiak sailkatzeko.
4. Bukatutakoan, gehien gustatu zaizkion jakiak jateko aukera emango diogu haurrari.
OHARRA. Jarduera honetan erabiliko ditugun jakiek oso zapore definituak izan behar
dituzte.

51

IKASKUNTZA MATERIAL MANIPULAGARRIEN BIDEZ

LEIRE PEREZ AZCONA

POLTSA MISTERIOTSUA
MATERIALA
POLTSA MISTERIOTSUA

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Ukimena fintzea.

Atentzio-maila
egokia garatua
izatea.
Ukimenaren bidez
objektuak
berrezagutzeko gai
izatea.

AURKEZPENA

1. Mahai gainean, gure aurrean, oihalezko poltsa bat, bost objektu eta saski bat
jarriko ditugu.
2. Objektuak banan-banan hartu, izendatu eta ondoren saski batean gordeko ditugu.
3. Haurrari azalduko diogu poltsan objektu bat sartuko dugula eta ukituta zer objektu
den asmatu beharko duela.
4. Haurrak begiak itxita edo estalita dituela, saskitik objektu bat hartu eta poltsan
sartuko dugu. Begietako zapia kenduko diogu haurrari eta, eskua poltsan sartuta
eta objektua ukituta, zer objektu den asmatzeko eskatuko diogu.
5. Objektua zein den asmatu duenean, beste bat sar dezakegu berriz asma dezan.
OHARRA. Jarduera hau egiteko, egokia izango da, hasieran behintzat, haurrak
ezagunak dituen objektuak erabiltzea. Ukimena landuagoa duenean, ezagutzen ez
dituen objektuak erabil ditzakegu. Bakarka edota binaka aritzeko jarduera da.

52

IKASKUNTZA MATERIAL MANIPULAGARRIEN BIDEZ

LEIRE PEREZ AZCONA

UKIMENAREN BIDEZKO AURKAKO TESTURA-BEREIZKETA
MATERIALA
UKIMENAREN BIDEZKO AURKAKO TESTURA-BEREIZKETA5

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Ukimena
doitzea.
Ehundura
gogorrak
eta bigunak
antzematea.

Atentzio-maila
egokia garatua
izatea.

AURKEZPENA

1. Zenbait objektu dituen kutxa mahai gainean jarriko dugu.
2. Kutxatik objektu gogor bat hartuko dugu eta hatz-mamiez indartsu ukituko dugu,
ondoren gogorra esango dugu.
3. Ekintza bera objektu bigun batekin errepikatuko dugu.
4. Haurra objektu guztiak ukitzera gonbidatuko dugu.
5. Objektuak gogortasunaren arabera sailka daitezke.

5

Gaztelaniaz, Opuestos táctiles. Ingelesez, Opposites
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EHUNDUREN ERKAKETA
MATERIALA
EHUNDUREN ERKAKETA

HELBURUA

Ukimena
fintzea.
Ehundura
leunak eta
latzak
ezagutzea.

AURREZAGUTZA

Atentzio-maila
egokia garatua
izatea.

AURKEZPENA

1. Ehundura ezberdineko oihalak dituen kutxa gure aurrean jarriko dugu. Barruko
oihalak mahai gainean zabalduko ditugu.
2. Haurrari azalduko diogu oihal guztiak ukituko ditugula leunak eta latzak bereizteko.
Ukimena areagotzeko, begiak estaliko ditugu.
3. Lehenengo oihala hartuko dugu. Hatzak oihalean igurtziko ditugu. Bukatutakoan,
latza esango dugu eta mahaiaren ezkerraldean kokatuko dugu.
4. Hurrengo oihal zatia hartuko dugu eta hatzez igurtziko dugu. Leuna bada,
mahaiaren eskuinaldean kokatuko dugu.
5. Prozesuarekin jarraituko dugu oihal guztiak agortu arte. Haurrari gonbidapena
luzatuko diogu, jarduera errepika dezan.
OHARRA. Oihalak aukeratzean, alde handia duten ehundurak erabili behar ditugu.
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MEMORY-A
MATERIALA
MEMORY-A

HELBURUA

Mugimendugaitasuna eta
oroimengaitasuna
garatzea.

AURREZAGUTZA

Irudi-bikoteak
osatzeko gai
izatea.

AURKEZPENA

1. Gai baten inguruko sei bat irudi behar ditugu. Irudiak bikoizturik egongo dira, sei
bikote osatuz. Denera hamabi txartel izango ditugu. Jardueran gaituz goazen
heinean, txartel-kopurua handi daiteke zailtasun-maila handitzeko.
2. Txartel guztiak ahoz gora jarriko ditugu mahai gainean. Ondo aztertuko ditugu 2/3
minutuz. Ondoren, buelta emango diegu.
3. Txartel-bikote bat aukeratuko dugu eta buelta emango diogu. Irudia berdina izanez
gero, bikotea gordeko dugu, bestela bila jarraituko dugu. Taldean edo bikoteka
jolastuz gero, ekintza txandaka burutu beharko dugu.
4. Bikote guztiak osatu arte jolastuko gara.
OHARRA. Banaka, binaka edo taldean aritzeko jarduera da.
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ARLO MATEMATIKOA
Material sentsorialekin lanean ibilita, haurrak objektuen zehaztasunak hautemateko
gaitasuna garatzen du eta, horrekin batera, gaitasun matematikoa. Matematika-arloko
materialek zenbakiekin eta haien sinboloekin lan egitea ahalbidetuko diote; taldekatu,
hautatu, ordenatu eta eragiketak burutzeko gaitasunak garatuz. Erabiliko diren
materialek izaera sentsoriala dutenez, mugimenduaren, ukimenaren, manipulazioaren
eta pertzepzioaren bidez haurra naturaltasunez iritsiko da buru-kalkulura eta, epe
luzean, abstrakziora.

SERIEAK
MATERIALA
SERIEAK

HELBURUA

Zenbakiaren
kontzeptuaren
hastapenak.

AURREZAGUTZA

Gaitasun logikoak
garatuak izatea.

AURKEZPENA
1. Kutxa batean serieen ereduak eta polikuboak ditugu. Kutxatik egin nahi dugun seriearen
eredua aterako dugu. Haurrarekin batera aztertuko dugu. Zer kolore dago lehenengo? Zein doa
ondoren? Nola jarraitzen du? Nola bukatzen da?...
2. Seriearen eredua haurraren aurrean jarriko dugu eta polikuboekin berregiteko eskatuko
diogu.
3. Bukatutakoan, akats-kontrola pasatuko dugu, bi serieak erkatuz (kuboz kubo ordena
mantendu dugun aztertuko dugu).
4. Jardueraren zailtasun-maila areagotzeko, elementuak bereizteko ezaugarriak gehituz joan
ahal gara: tamaina, kolorea edota forma.
OHARRA. Hasiera batean haurraren eskarmentutik abiatuko gara arloa lantzeko, gero material
manipulagarriekin arituko gara (botoiak, fitxak, eraikuntza-piezak, polikuboak…), eta azkenik
modu sinbolikora pasatuko gara.

56

IKASKUNTZA MATERIAL MANIPULAGARRIEN BIDEZ

LEIRE PEREZ AZCONA

MULTZOAK
MATERIALA
MULTZOAK

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Multzoen
arteko
harremanak
ezagutzea.
Kantitatea
kontzeptuaren
hastapena.

Gaitasun
logikoak
garatuak izatea.
Kantitateak
begiz bereizteko
gaitasuna
eskuratua
izatea.

AURKEZPENA

1. Erretilu batean hondo koloreduna duten bi pote eta koloretako borlak dauzkagu.
Erretilua mahai gainera eramango dugu eta gure aurrean jarriko dugu.
2. Erretiluak dituen elementuak haurrarekin aztertuko ditugu. Zein koloretako borlak
dauzkagu? Zer egin behar dugu haiekin? Non ipiniko dugu kolore bakoitza?...
3. Haurrak borlak kolorearen arabera sailkatuko ditu, kolore bakoitza dagokion potean
sartuz.
4. Bukatutakoan, egindakoaren gaineko elkarrizketa sustatuko dugu haurrarekin. Zer
egin duzu? Zein potetan dago gehiago?...
OHARRA. Multzoen arteko harremanetan zenbait helburu lan daitezke:
korrespondentzia kualitatiboak (ezaugarri baten arabera egindakoa), korrespondentzia
kuantitatiboak (kantitatearen arabera egindakoa), kuantifikatzaileak (asko, gutxi, bat
ere, baino gehiago, baino gutxiago…) eta zenbakikuntza (jar itzazu pote bakoitzean lau
borla).
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ZENBATZAILEAK
MATERIALA
ZENBATZAILEAK

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Kantitateak eta
grafiak
erlazionatzea.

Zenbakien grafiak
ezagutzea.
Kantitateak begiz
bereizteko
gaitasuna
eskuratua izatea.

AURKEZPENA
Bi jarduera mota burutu ditzakegu material honekin:
a) Hiru urratseko irakaspena (Montessoriren proposamenari jarraituz):
1. Kutxa batean zenbakien grafiak (1-9) eta fitxak (zenbatzaileak) izango ditugu. Kutxa mahai
gainean jarriko dugu.
2. Lehenengo hiru grafiak aterako ditugu (1, 2, 3). Grafia bakoitzaren gainetik hatza pasatuko
dugu eta haurrari begira esango dugu: hau bat da, hau bi da, hau hiru da.
3. Haurrari galdetuko diogu. Zein da bat? Eta bi? Eta hiru? Haurrak hatzaz seinalatuko
dizkigu.
4. Ondoren, grafia bakoitzari dagokion fitxa-kopurua grafiaren azpian kokatzeko eskatuko
diogu. Montessori metodoan, modu jakin batean ordenatzen dituzte fitxak: beti grafiaren
erdian gelditu behar du eta, bakoitia izanez gero, erdian jartzen dute fitxa.
5. Bukatutakoan, akats-kontrola pasatuko dugu kutxan dagoen ereduarekin.
OHARRA. Lehenengo hiru grafiak eta kantitateak barneratuak dituela ziurtatukoan, hurrengo
hirurak aurkeztuko dizkiogu. Prozesuarekin jarraituko dugu bederatzigarren zenbakia aurkeztu
arte.
b) Jarduera librea:
1. Kutxa batean zenbakien grafiak (1-9) eta fitxak (zenbatzaileak) izango ditugu. Kutxa mahai
gainean jarriko dugu.
2. Lehenengo, grafiak aterako ditugu eta txikitik handira ordenatuko ditugu.
3. Haurrarekin batera, zenbakien ordena ahoz errepikatzen joango gara eta, aldi berean,
grafia bakoitzaren gainetik hatza pasatuko dugu.
4. Grafia bakoitzaren azpian grafiak berak adierazten duen fitxa-kopurua jarriko dugu.
Kutxan dagoen akats-kontrola pasatuko dugu.
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ORDENAK
MATERIALA
ORDENAK

HELBURUA

Kantitateak
ordenatzea.

AURREZAGUTZA

Zenbakien grafiak
ezagutzea.
Kantitateak begiz
bereizteko
gaitasuna izatea.

AURKEZPENA

1. Kutxa batean taula, kantitate-txartelak eta akats-kontrolaren eredua izango ditugu.
Kutxa mahai gainean jarriko dugu, gure aurrean.
2. Taula gure aurrean ipiniko dugu. Ondoren, kantitate-txartelak aterako ditugu eta
desordenaturik taularen ondoan jarriko ditugu.
3. Kantitateak txikitik handira ordenatuko ditugu hasiera batean. Beraz, kantitate
txikiena adierazten duen txartela bilatu eta taularen hasieran kokatuko dugu.
4. Gero, horren hurrengo kantitatea adierazten duen txartela bilatu eta lehenengo
fitxaren ondoan jarriko dugu taulan. Prozesua kantitate-txartel guztiak ipini arte
errepikatuko dugu.
5. Bukatutakoan, akats-kontrola pasatuko dugu.
OHARRA. Hasiera batean, irudi berdina baina kopuru ezberdina duten txartelekin
arituko gara, haurrak begiz errazago bereiz ditzan kantitateak. Ondoren, kantitate
(kopuru) eta irudi ezberdinak dituzten txartelak sartuko ditugu. Material horrekin
hainbat jarduera egin daitezke:
- Kantitateak txikitik handira/handitik txikira ordena daitezke.
- Kantitate-ordena jarraitua (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) ala etena (1, 3, 5, 7) izan daiteke.
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LISTOIAK
MATERIALA
LISTOIAK

HELBURUA

Kantitateak eta
grafiak
erlazionatzea.

AURREZAGUTZA

Zenbakien grafiak
ezagutzea.
Kantitateak begiz
bereizteko gaitasuna
garatua izatea.

AURKEZPENA
Material hau Listoi gorriak materialaren bertsio matematikoa da. Kasu honetan listoiek bi
kolore izango dituzte: gorria eta urdina. Koloredun tarte bakoitzak unitate bat
adierazten du.
1. Lurrean alfonbra bat zabalduko dugu.
2. Banan-banan listoiak oinarritik aterako ditugu eta alfonbrara eramango ditugu. Listoiari
bi alboetatik helduko diogu, luzeraren kontzeptua modu sentsorialean
esperimentatzeko.
3. Listoiak lurrean desordenaturik jarriko ditugu.
4. Listoiak ordenatzen hasiko gara, luzeena lehenengoa ipiniko dugu. Hurrengo listoia
hartu eta luzeenaren ondoan kokatuko dugu. Prozesua denak ordenatu arte
errepikatuko dugu.
5. Listoi bakoitzaren ondoan dagokion zenbakiaren grafia jarriko dugu.
6. Bukatutakoan, haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.
JARDUERA OSAGARRIAK
- Handitik txikira edo txikitik handira ordena ditzake.
- Listoiak desordenaturik eman dakizkioke haurrari, eta hark grafiak koka ditzake.
- Listoi baten balioa beste listoi batzuekin osa dezake (batuketaren kontzeptua txertatuz).
- Listoi guztiak erabilita, neurri bereko bost listoi osatzeko eska dakioke.
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ZIRKUITUAK
MATERIALA
ZIRKUITUAK

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Gaitasun
logikoak eta
espazialak
garatzea.

www.aprendiendomatematicas.com

AURKEZPENA

1. Kutxa mahai gainean jarriko dugu; irekitzean kolore berdea eta gorria ageri dituen
taula, ereduak jartzeko gunea eta makilatxoak aurkituko ditugu. Kutxaren tapan,
barrualdean, ereduak kokatzeko belkroa dugu.
2. Egin nahi dugun eredua kutxaren tapan, belkroan itsatsita, jarriko dugu. Haurrarekin
batera eredua aztertuko dugu. Nola daude marrak? Elkarrekin gurutzatzen al dira?...
3. Ereduak markatzen digun irudia makilez osatuko du haurrak. Akats-kontrola pasatuko
dugu.
4. Bukatutakoan, materiala jasoko dugu.
OHARRA. Lehenengo, kutxaren tamaina bera duten ereduak emango dizkiogu; gero,
eredu txikiagoetara pasatuko gara, haurrak irudia barnera dezan eta makilatxoekin
diseina dezan.
Hasiera batean, taularen barruko karratuak eta ereduetan erabilitakoak kolore berekoak
izango dira; ondoren, koloreak kenduko ditugu.
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GEOPLANOA
MATERIALA
GEOPLANOA

HELBURUA

Irudiak
eraikitzea.

AURREZAGUTZA

Irudi geometrikoak
ezagutzea.
Kontzeptu
topografikoak.

AURKEZPENA

Bi motatako jarduerak burutu ditzakegu material honekin.
a) Jarduera librea
1. Koloretako gomak dituen kutxa eta geoplanoa mahai gainean jarriko ditugu.
2. Haurrari modu autonomoan esperimentatzen utziko diogu.
3. Bukatutakoan, materiala haurrak jasoko du.
b) Ereduetan oinarritutako irudiak
1. Koloretako gomak dituen kutxa, geoplanoa eta ereduak aterako ditugu.
2. Geoplanoaren beheko aldean, osatu nahi dugun irudiaren eredua jarriko dugu.
3. Koloretako goma edo gomak (beharraren arabera) hartuko ditugu irudia osatzeko.
4. Akats-kontrola pasatuko dugu.
5. Bukatutakoan, materiala jasoko dugu.
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MATRIOSKA
MATERIALA
MATRIOSKA

HELBURUA

Bolumenen
pertzepzioa garatzea.

AURREZAGUTZA

Barnea/kanpoa
kontzeptuak
eskuratuak izatea.

AURKEZPENA

1. Matrioska gure aurrean jarriko dugu, mahai gainean.
2. Matrioska handia zabalduko dugu eta barruan dagoen panpina aterako dugu.
Matrioska handia itxiko dugu.
3. Hurrengo matrioska zabalduko dugu eta barruan duen panpina aterako dugu.
Bigarren matrioska itxiko dugu eta matrioska handiaren ondoan kokatuko dugu.
4. Prozesua matrioska guztiak zabaldu eta atera arte errepikatuko dugu. Bukatutakoan,
handitik txikira edo txikitik handira ordenatuko ditugu. Beste froga bat ere egin
daiteke, ea matrioska txikia beste panpinetan sartzen den. Eta sartzen bada, haurrak
erreparatu diezaiola tartean gelditzen den espazioari.
5. Bukatzeko, berriz ere matrioskak bata bestearen barruan gordeko ditugu, panpina
bakarra osatu arte.
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POLIKUBOAK
MATERIALA
POLIKUBOAK

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Nozio
topografikoak
(goian, behean,
aurrean,
atzean…) lantzea.

AURKEZPENA
1. Polikuboak eta ereduak dauden kutxa mahai gainean jarriko dugu.
2. Egin nahi dugun eredua kutxatik aterako dugu. Haurrarekin batera aztertuko dugu.
Zer koloretakoa da oinarria? Nola daude kokatuak kuboak? Zer kolore behar ditugu?
Zenbat?
3. Polikuboak ereduaren gainean jartzen joango gara, oinarritik hasita. Eredua mailaz
maila osatuko dugu. Amaitutakoan, eraiki dugun irudia zutik jarriko dugu, hainbat
ikuspuntutatik aztertu ahal izateko.
OHARRA. Material horrekin hainbat jarduera egin daitezke, aldi bakoitzean zailtasunmaila areagotuz.
JARDUERA OSAGARRIAK

- Eraikuntza libreak egin daitezke.
- Bi dimentsioko eraikuntzak osa daitezke (ereduarekin ala eredurik gabe).
- Hiru dimentsioko eraikuntzak osa daitezke (ereduarekin ala eredurik gabe).
- Eraikuntzak egin ondoren, sortutakoaren eredua paperean isla daiteke eredu berri bat
sortzeko.
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TAILER TOPOGRAFIKOA
MATERIALA
TAILER TOPOGRAFIKOA

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Oinarrizko nozio
topografikoak
lantzea.
Bi dimentsioren
eta hiru
dimentsioren
arteko harremana
sortzea.

Behaketa-gaitasun
maila egokia
garatua izatea.

www.aprendiendomatematicas.com

AURKEZPENA

1. Kutxa mahai gainean jarriko dugu. Pieza guztiak eta argazkiak aterako ditugu.
2. Eraiki nahi dugun argazki-eredua aukeratuko dugu. Argazki-eredua haurrarekin
batera aztertuko dugu. Non dago etxea? Eta txakurra? Non jarriko dugu zuhaitza?
3. Lehenengo, belarra adierazten duen pieza jarriko dugu, ondoren beste pieza
guztiak gainean kokatzeko.
4. Argazki-ereduak markatzen dizkigun distantziak eta nozio topografikoak kontuan
izango ditugu.
5. Bukatutakoan, akats-kontrola pasatuko dugu, guk eraikitakoa argazki-ereduarekin
erkatuz.
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GALTZERDI JOLASA
MATERIALA
GALTZERDIEN JOLASA

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Gaitasun
logikoen
sorrera.

AURKEZPENA

1. Garbigailu formako kutxa batean 12 galtzerdi ditugu. Galtzerdiak garbigailutik aterako
ditugu eta mahai gainean sakabanatuko ditugu, guztiak bistan izateko.
2. Multzotik galtzerdi bat hartuko dugu eta, begien laguntzaz, haren bikotea bilatuko
dugu (galtzerdiaren estanpatuak du garrantzia orain). Bikotea osatzen dugunean,
mahaiaren eskuinean utziko dugu.
3. Prozesua errepikatuko dugu galtzerdi bikote guztiak osatu arte.
4. Amaitutakoan, galtzerdi bikote guztiak garbigailuan sartuko ditugu berriz ere.
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BOTOI LOGIKOAK
MATERIALA
BOTOI LOGIKOAK

HELBURUA

Gaitasun
logikoak
garatzea.

AURREZAGUTZA

Sailkatzen jakitea.

AURKEZPENA
1. Kutxa batean feltrozko kamiseta bat, ezaugarri-txartelak eta botoiak dauzkagu. Kutxatik
kamiseta aterako dugu eta gure aurrean ipiniko dugu.
2. Ondoren, ezaugarri-txartel bat aterako dugu (hasiera batean ezaugarri-txartel
bakarrarekin arituko gara, gero bi txartelekin, eta azkenik ezaugarri-tirarekin).
3. Botoiak kamisetan jarriko ditugu, txartelak adierazten digun ezaugarriaren arabera.
OHARRA. Jolasaren helburua da haurrak, ezaugarri-txartelei jarraiturik, kamisetari botoiak
ipintzea. Era logikoan egituratutako material bat da. Materialak hiru ezaugarri dauzka:
- Kolorea: morea, berdea eta laranja
- Forma: zirkulua, karratua eta laukizuzena
- Tamaina: handia, ertaina eta txikia
JARDUERA OSAGARRIAK

- Txartelak banaka bana daitezke eta adierazten duten ezaugarriaren arabera ipin
ditzake haurrak botoiak.
- Sailkapenak eta ordenazioak egin daitezke. Emandako ezaugarriez gain, adibidez
botoiak handitik txikira ordenatuta jar daitezke.
- Ezaugarrien tirak egin daitezke. Adibidez, botoi berde handiak eta laukizuzenak jarri.
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BATUKETA-/KENKETA-KUTXA
MATERIALA
BATUKETA-/KENKETA-KUTXA

HELBURUA

Kantitateak
estimazioaren bidez
aurreikustea.

AURREZAGUTZA

Kantitatearen
kontzeptuak ondo
eskuratuak izatea.

AURKEZPENA
a) Batuketa-kutxa
1. Kutxa eta tapoiak mahai gainean jarriko ditugu. Kutxaren gainean bi zulo daude,
batu nahi ditugun elementuak bertatik sartuko ditugu.
2. Haurrari gutxi gorabeherako emaitza eskatuko diogu.
3. Haurraren erantzuna barruan dauden elementu guztiak aterata egiaztatuko dugu.
b) Kenketa-kutxa
1. Kutxa eta tapoiak mahai gainean ipiniko ditugu. Kutxaren gainetik nahi dugun
elementu-kopurua sartuko dugu (5, adibidez).
2. Kutxaren eskuinean dagoen zulotik elementu batzuk kenduko ditugu (adibidez, 2).
3. Haurrari gutxi gorabeherako emaitza eskatuko diogu.
4. Haurraren erantzuna barruan dauden elementu guztiak aterata egiaztatuko dugu.
OHARRA. Jarduera banaka, binaka edo talde txikian egin daiteke.
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LORATEGI JOLASA
MATERIALA
LORATEGIAREN JOLASA

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Kantitateak
estimazioaren
bidez
aurreikustea.
Kantitatearen
deskonposizioa
lantzea.

Kantitatearen
kontzeptua
ondo eskuratua
izatea.

AURKEZPENA

1. Binaka aritzeko jolasa da. Tapadun eta zulodun kutxa handi baten barruan kutxaren
oinarria zatitzen duen eredu bat sartuko dugu (2, 4, 6, 8 zatitan zatitzen duena).
2. Haur bakoitzari ereduaren zatiketa bezainbeste lore banatuko dizkiogu (ereduak 6 zati
baditu, 6 lore haur bakoitzari).
3. Kutxa itxita haurrei azalduko diegu gure lorategian sei lur-zati edo parterre ditugula eta
bertan loreak landatu nahi ditugula. Lur-zati bakoitzean, bat.
4. Lehenengo bikotekideak, aurreko zulotik, landatu nahi duen lore-kopurua sartuko du (1,
2, 3, 4, 5 ,6).
5. Kutxa ireki gabe, bigarren bikotekideak begiz jo beharko du zenbat lore sartu beharko
dituen berak lur-zati bakoitzean bat egon dadin.
6. Kutxa irekiko dugu egiaztatzeko emaitza ongi dagoela.
7. Parte-hartzaileen ordena aldatuko dugu.
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NEURRIAK (PISUA)
MATERIALA
NEURRIAK (PISUA)

HELBURUA

Pisuarekin
esperimentatzea.
Pisatzeko erabiltzen
ditugun magnitudeen
aurkezpena.

AURREZAGUTZA

Erkaketak egiteko
gaitasuna garatua
izatea.
Gutxi gorabeherako
estimazioak egiteko
gaitasuna garatua
izatea.

AURKEZPENA
Hainbat jarduera mota egin ditzakegu:
a) Behaketak eta erkaketak
1. Gelako edo etxeko elementu ezagunak aukeratu.
2. Eskuak erabiliz, haien pisua erkatuko dugu.
3. Ahoz gure sentsazioak azalduko ditugu: arkatzak plastilina zati honek baino
gutxiago pisatzen du.
4. Ondoren balantza bat erabilita, gure sentsazioak egiazta ditzakegu.
b) Taldekatzeak
1. Kutxa batean zenbait objektu dugu. Kutxatik aterako ditugu eta mahai gainean
jarriko ditugu.
2. Gure eskuinean ontzi bat jarriko dugu, bertan objektu astunak sartuko ditugu.
Ezkerrean beste ontzi bat jarriko dugu, bertan objektu arinak sartuko ditugu.
3. Lehenengo objektua (plastilina bola handi bat) hartuko dugu. Gure eskuez ukitu
eta pisuari erreparatuko diogu. Astuna iruditzen bazaigu, eskumako ontzian jarriko
dugu; bestela, ezkerrekoan.
4. Prozesua errepikatuko dugu objektu guztien pisua begiz jo eta horren arabera

taldekatu arte.
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NEURRIAK (LUZERA)
MATERIALA
NEURRIAK (LUZERA)

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Erkaketak
egiteko
Neurriarekin
gaitasuna
esperimentatzea.
garatua izatea.
Neurtzeko
Gutxi
erabiltzen
gorabeherako
ditugun
estimazioak
magnitudeen
egiteko
aurkezpena.
gaitasuna
garatua izatea.
AURKEZPENA
Hainbat jarduera mota burutu daitezke:
a) Gorputzaren atalak erabilita neurtu
1. Guztion artean gelako elementu bat aukeratuko dugu, adibidez mahaia.
2. Gorputzaren hainbat atal erabiliko ditugu elementu hori neurtzeko (eskua, oina, hatzak…).
3. Lortu ditugun emaitzak erkatu eta ahoz komentatuko ditugu.
b) Beste objektu batzuk erabilita neurtu
1. Gelako objektu bat aukeratuko dugu, adibidez liburu bat.
2. Haurrari galdetuko diogu. Zenbat polikubo behar ditugu liburuaren tamaina osatzeko?
Zenbat arkatz? Zenbat…?
3. Emaitzak erkatu eta ahoz komentatuko ditugu.
c) Neurtzeko tresnak erabili
1. Gelako objektu bat aukeratuko dugu, adibidez aulkia.
2. Erregela edo metroa erabiliz neurtuko dugu.
3. Emaitzak konparatuko ditugu: metro batekoa, metro bat baino txikiagokoa, metro bat

baino handiagokoa.
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HIZKUNTZA ARLOA
Hizkuntza eskuratzeak bi fase izango ditu. 0-3 urte bitartean, haurrak modu naturalean
jasotzen du inguruan duen hizkuntza (hiztegia zein gramatika). 3-6 urte bitartean,
hobetze-aroa izan ohi da. Garai horretan, irakurketa- eta idazketa-prozesuari hasiera
ematen zaio. Horregatik, oso garrantzitsua da hiztegia eta gramatika aberastea, eskuen
eta besoen gaitasun-motorrak garatzea eta adimena prozesu horretarako prestatzea.
Montessori metodoan irakurketa- eta idazketa-prozesua letra xehez irakasten da
(horregatik zenbait material hala azalduko dira). Ikuspuntu konstruktibistan, berriz,
haurrarentzat erosoagoa delakoan, letra larriz irakasten da. Gai horren gainean
eztabaida handia dago, beraz norberak erabakiko du zer iruditzen zaion egokiena.
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ISTORIOAK KONTATZEKO SASKIA
MATERIALA
ISTORIOAK KONTATZEKO SASKIA

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Ahozko
hizkuntzaren
sustapena.

AURKEZPENA
1. Saski batean mota guztietako objektuak ditugu. Saskia taldearen erdian utziko dugu.
2. Haur batek objektu bat hartuko du, amona kasu, eta, hori erabilita, istorioa hasiko du:
“Bazen behin amonatxo zahar-zahar bat, basoan bakarrik bizi zena…”
3. Hurrengo haurrak beste objektu bat, txerritxoa adibidez, hartuko du eta istorioa
kontatzen jarraituko du, hartutako objektua istorioan txertatuz: “Amona paseatzera
irten zen eta han, baso erdian, txerritxo bat aurkitu zuen…”
4. Kontakizunarekin jarraituko dugu istorioa amaitutzat eman arte edota objektuak
agortu arte.
OHARRA. Jarduera hau banaka edota binaka ere egin daiteke.
EKINTZA OSAGARRIAK

- Hasiera batean, loturarik gabeko esaldiak bota ditzake haurrak.
- Errimak egin daitezke.
- Hiztegia aberasteko jarduerak egin daitezke, objektu ezezagunak saskira gehituz.
- Abestietan azaltzen diren objektuak sar daitezke saskian, eta abestian izendatu ahala
bilatu.
- Doinu ezagunak eta saskian dauden objektuak erabiliz, abestien letra berriak egin
daitezke.
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IPUINAK ERREPIKATZEKO SOKA
MATERIALA
IPUINAK
ERREPIKATZEKO SOKA

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Ahozko
hizkuntzaren
sustapena.

AURKEZPENA

1. Apalategi batean liburuak eta ipuin-sokak aurkituko ditu haurrak. Irakurri nahi duen
liburua eta ipuin-soka aukeratuko ditu. Ipuinak ezaguna izan behar du haurrarentzat.
Sokan zenbait irudi agertuko dira, eta irudi bakoitzak ipuinaren atal bati egingo dio
erreferentzia.
2. Ipuin-soka lurrean luzatuko du eta, lehenengo irudiari begiratu ondoren,istorioaren
lehenengo zatia kontatuko du.
3. Hori bukatutakoan, hurrengo irudira pasatuko da istorioaren hurrengo zatia
kontatzeko. Prozesu horrekin jarraituko du ipuina bukatu arte.
OHARRA. Ekintza hau bakarka, binaka edota taldeka egin daiteke.
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METALEZKO SARKIAK
MATERIALA
METALEZKO SARKIAK6

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Marrak egiten
trebatzea.

AURKEZPENA
1. Apalategi batean forma geometrikoak dituzten Metalezko sarkiak aurkituko ditugu.
Haietako bat aukeratuko dugu eta jarduerarako prest dugun erretiluan kokatuko
dugu. Ondoren, koloretako arkatzen potoetatik hiru kolore aukeratuko ditugu eta
paper karratu bat hartuko dugu.
2. Erretilua mahai gainean utziko dugu material guztiarekin. Metalezko sarkiaren
kanpoaldea (gorria) paperaren gainean jarriko dugu eta koloretako arkatz batekin
silueta marraztuko dugu.
3. Bukatutakoan, sarkiaren kanpoaldea bere tokian utziko dugu, eta sarkiaren
barrualdea (urdina) hartuko dugu.
4. Metalezko sarkiaren barrualdea paperaren gaineann jarriko dugu eta horren silueta
marraztuko dugu aukeraturiko koloretako arkatzarekin. Bukatutakoan, pieza bere
lekuan jarriko dugu.
5. Osatu dugun irudia apainduko dugu.
6. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.
JARDUERA OSAGARRIAK

- Metalezko sarkiak binaka, hirunaka… konbina daitezke.
- Jarduera librea. Metalezko sarkiak nahi duten eran erabil ditzakete, ekoizpen propioak
egiteko.
- Irudi geometrikoak ezagutzeko ere aprobetxa daitezke Metalezko sarkiak.
- Puzzle gisa ere erabil daitezke. Pieza urdinak gorrietatik atera eta nahastu egingo
ditugu. Haurrak ordenatu egin beharko ditu.
6

Ingelesez, metal insets
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GRAFISMOAK
MATERIALA
GRAFISMOAK

HELBURUA
Begi-eskuen
koordinazioa
garatzea.
Psikomotrizitate
fina lantzea.
Denborazko
kontzeptuak
lantzea
(lehenengo,
ondoren,
bukatzeko).

AURREZAGUTZA

Oratze-maila
egokia.
Hainbat
mugimendu
koordinatzeko
gaitasuna.
Atentzio-maila
egokia garatua
izatea.

AURKEZPENA
1. Egin nahi dugun grafismoaren irudia eta errotulagailuak mahai gainean jarriko ditugu.
Haurraren ondoan jarri eta berarekin irudia aztertuko dugu. Zenbat gomets behar ditugu?
Non jarriko ditugu? Zein kolore azaltzen dira?...
2. Hasi aurretik, jarraitu beharreko prozesua urratsez urrats azaldu eta erakutsiko diogu haurrari.
Bi orrialde erabiliko ditugu horretarako: bata ereduarekin, eta bestea hutsik edota
erreferentzia-markaren batekin.
Hona hemen azalpena:


Txantiloi bat erabiliko dugu jarduera egiteko. Txantiloian lau eremu ageri dira. Haien
arteko banaketa puntuz eginda dago. Orriaren lau muturretan, ordea, gometsak
kokatzeko lekua dugu markatuta.



Lehenengo, gometsak jarriko ditugu orriaren lau muturretan.



Ondoren, eremuak osatzen hasiko gara. Lehenengo eremua osatzeko, errotulagailu beltza
erabiliko dugu. Eremuan daukagun gometsa eta eremuaren muga adierazten duten
puntuak lotuko ditugu, betiere gometsetik hasita. Bukatutakoan, prozesu bera egingo
dugu kolore urdina, gorria eta horiarekin.
4. Azalpena bukatzen dugunean, haurrari utziko diogu lana bere kabuz egiten. Grafismoaren
eredua aurrean izango du momentu oro.
OHARRAK. Grafismoak modu sekuentziatuan lantzen dira: lehenengo, grafia errazenak (marra
zuzenak, zirkuluak, forma eta irudi garbiak…). Ondoren, grafia horiek konbinatzen joango dira
eta bukatzeko, grafia zailenak (espiralak, korapiloak…) sartuko ditugu.
JARDUERA OSAGARRIAK
- Behin grafismo nahikoak ezagutzen dituelarik, jarduera librean arituko da.
- Paperaz gain, beste material bateko oinarri batzuk erabil daitezke (plastilina, harea-erretilua,
buztina, gatza, azukrea…)
- Grafismo soilen ereduak ere erabil daitezke.

76

IKASKUNTZA MATERIAL MANIPULAGARRIEN BIDEZ

LEIRE PEREZ AZCONA

HAREA-ERRETILUA
MATERIALA
HAREA-ERRETILUA

HELBURUA

Begi-eskuen
koordinazioa garatzea.
Psikomotrizitate fina
lantzea.

AURREZAGUTZA

Atentzio-maila egokia
garatua izatea.
Zenbait mugimendu
koordinatzeko gaitasuna.

AURKEZPENA
1. Harea-erretilua apaletik hartuko dugu eta mahai gainean utziko dugu.
2. Nahi dugun hizkia, grafismoa edota hitzaren eredua aukeratuko dugu eta erretiluaren
goiko aldean kokatuko dugu, ongi ikusteko.
3. Ereduan daukagun trazua, hizkia edo hitza hatzekin berregingo dugu harean.
4. Bukatutakoan, ereduan daukaguna eta egin duguna erkatuko ditugu.
5. Haurra jarduera egitera gonbidatuko dugu.
JARDUERA OSAGARRIAK

- Esperimentazio librea egin daiteke.
- Trazuak eta lerroak birsor daitezke.
- Alfabetoko hizkiak birsor daitezke.
- Hitzak berridatz daitezke.
- Hatzak, makilatxoa, luma… erabil daitezke idazteko.
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LIZPAPEREZKO HIZKIAK
MATERIALA
LIZPAPEREZKO HIZKIAK

HELBURUA

Alfabetoko
hizkiak
ezagutzea.
Hizkien idazketa
eskuratzea.

AURREZAGUTZA

Atentzio-maila
egokia garatua
izatea.
Irakurketa- eta
idazketa-prozesuan
interesa izatea.

AURKEZPENA
1. Kutxa batean Lizpaperezko hizkiak aurkituko ditugu. Hondo urdinarekin, bokalak; eta
hondo gorriarekin, kontsonanteak.
2. Lizpaperezko hiru hizki mahaira eramango ditugu eta ahuspez jarriko ditugu.
3. Hiru urratseko irakaspena azalduko dugu:
- Lehenengo hizkia hartu, eta buelta emango diogu, mahai gainean agerian utziz.
Demagun A hizkia dela. Haurrari begira esango dugu hau A da, eta hatza A letraren
gainetik pasatuko dugu. Prozesu hori beste bi hizkiekin errepikatuko dugu.
- Ondoren, honako hau galdetuko diogu haurrari:
 Zein da A? Zein da E? Zein da F?
 Emango al didazu E hizkia? Emango al didazu F hizkia? Emango al didazu A hizkia?
- Bukatutakoan, hizkiak kutxan jasoko ditugu.
OHARRA. Montessori metodoan hirunaka aurkezten dituzte alfabetoko hizkiak.
Lehenengo hirurak ondo barneratuak daudela bermatu arte ez dira hurrengo hiruretara
pasatzen. Prozesu luzea da.
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HIZKI-BIKOTEAK
MATERIALA
HIZKI-BIKOTEAK

HELBURUA

Alfabetoko
hizkiak
ezagutzea.

AURREZAGUTZA

Atentzio-maila
egokia garatua
izatea.
Irakurketa- eta
idazketaprozesuan
interesa izatea.

AURKEZPENA

1. Erretilu batean kartoi mehezko zirkulua eta pintzak ditugu. Zirkuluak eta pintzek
alfabetoko hizkiak dituzte: zirkuluak, kanpoko ertzaren inguruan; eta pintza
bakoitzak, mutur batean.
2. Erretilua mahai gainean jarriko dugu, eta kartoi mehezko zirkulua aterako dugu gure
aurrean jartzeko. Ondoren, pintza guztiak ahoz gora jarriko ditugu hizkiak ondo
ikusteko.
3. Pintza bat hartuko dugu. Daraman hizkia zirkuluan bilatu, eta dagokion lekuan
ipiniko dugu.
4. Prozesua pintza guztiak kokatu arte errepikatuko dugu.
5. Ondoren, jarduera errepikatzera gonbidatuko dugu haurra.
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HITZ-PUZZLEAK
MATERIALA
HITZ-PUZZLEAK

HELBURUA

Hitzak osatzen
ikastea.

AURREZAGUTZA

Hizkiak ezagutzea.
Irakurketa- eta
idazketa-prozesuan
interesa izatea.

AURKEZPENA

1. Hitz-puzzlea kutxa batean edukiko dugu. Kutxa mahai gainean jarriko dugu.
2. Hitz-puzzlea kutxatik atera eta mahai gainean jarriko dugu. Puzzlearen zati guztiak
ahoz gora jarriko ditugu.
3. Hitza osatzen hasiko gara, lehenengo hizkia bilatuz. Aurkitutakoan, mahaiaren erdian
jarriko dugu. Ondoren, bigarrena bilatuko dugu eta lehenengo hizkiaren ondoan
kokatuko dugu. Prozesua hitza osatu arte jarraituko dugu.
4. Bukatutakoan, akats-kontrola pasatuko dugu. Kasu honetan, gure akats-kontrola
irudia bera izango da.
5. Jarduera errepikatzera gonbidatuko dugu haurra.

JARDUERA OSAGARRIAK

- Hiztegia aberasteko ere erabil daiteke jarduera hau, familia bereko hitzak erabiliz
puzzleak egiteko. Adibidez, frutak: sagarra, udarea, banana, limoia, laranja, angurria…
- Behin jarduera landu dutenean, argazkia (irudiaren laguntza ezabatzeko) ezkuta
daiteke eta hizkiak soilik utzi.
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IRUDIA ETA HITZA ELKARTU
MATERIALA
IRUDIA ETA HITZA ELKARTU

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Hiztegia
aberastea.
Hitzak
irakurtzen
hastea.

Alfabetoko
hizkiak
ezagutzea.
Irakurketa- eta
idazketaprozesuan
interesa izatea.

AURKEZPENA

1. Kutxatxo batean hamar txartel izango ditugu: bost irudiekin, eta beste bost,
irudien izenekin. Kutxatxoa mahai gainean jarriko dugu.
2. Kutxatik irudien txartelak aterako ditugu eta gure aurrean, horizontalean, bata
bestearen ondoan ipiniko ditugu, ahoz gora.
3. Kutxatik izenen txartelak aterako ditugu eta gure aurrean lerrokatuko ditugu.
4. Bat hartuko dugu eta irakurriko dugu. Adibidez, etxea. Etxe bat duen irudia
bilatuko dugu eta azpian kokatuko dugu.
5. Prozesua txartel guztiekin amaitu arte errepikatuko dugu.
6. Amaitutakoan, akats-kontrola pasatuko dugu. Irudi bakoitzaren atzean hitza
idatzita jarriko dugu. Guk jarritako txartelak eta irudiaren atzean dagoen hitzak
bat etorri beharko dute.

81

IKASKUNTZA MATERIAL MANIPULAGARRIEN BIDEZ

LEIRE PEREZ AZCONA

HITZAK BERRERAIKIZ
MATERIALA
HITZAK BERRERAIKIZ

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Hitzak
irakurtzen
ikastea.

Hiztegi aberatsa
izatea.
Irakurketa- eta
idazketaprozesuan
interesa izatea.

AURKEZPENA

1. Kutxa batean, txartel gorriak eta txartel urdinak izango ditugu. Gorriek hitzen
hasiera izango dute idatzita eta urdinek, hitzen bukaera.
2. Txartel gorri guztiak kutxatik aterako ditugu eta ahoz gora lerrokatuko ditugu,
bertikalean.
3. Txartel urdin bat hartu eta gorri batekin elkartuko dugu. Osatu den hitza irakurri
egingo dugu; zentzua badu, hor utziko dugu; bestela, bila jarraituko dugu.
4. Prozesua txartel urdin guztiak amaitu arte errepikatuko dugu.
5. Amaitutakoan, akats-kontrola pasatuko dugu. Kasu honetan, txartelek atzealdean
irudi baten erdia izango dute; erantzuna zuzena bada, irudia osatuko da.
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ALFABETO HIGIKORRA
MATERIALA
ALFABETO HIGIKORRA

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Hitzak zein
esaldiak idazten
ikastea.

Hizkiak ezagutzea
Hiztegi aberatsa
izatea.
Irakurketa- eta
idazketa-prozesuan
interesa izatea.

www.montessoriparatodos.com

AURKEZPENA
1. Apalategi batean bi kutxa izango ditugu: kutxa batean, Lizpaperezko hizkiak egongo
dira eta bestean, Alfabeto higikorra.
2. Lurrean alfonbra bat zabalduko dugu eta kutxa biak haren ondoan jarriko ditugu.
Lizpaperezko hizkien kutxatik hiru hizki aterako ditugu eta alfonbran jarriko ditugu.
3. Haurrari galdetuko diogu ea zein diren hizki horiek. Ondoren eskatuko diogu hizki
horiek Alfabeto higikorraren kutxan bilatzeko eta Lizpaperezko hizkien azpian
ipintzeko.
4. Hizkiak kokatu dituenean, honako galdera hauek egingo dizkiogu. Zer hitz hasten dira
hizki horiekin? Zer hitzek dauzkate hizki horiek barruan?...
5. Lizpaperezko hizkiekin bezala, oraingo honetan ere hizkiak hirunaka aurkeztuko
dizkiogu haurrari.
OHARRA. Alfabeto higikorra Lizpaperezko hizkien jarraipen-materiala da.
JARDUERA OSAGARRIAK

- Haurrari irudiak, gelako objektuak, beste haurren argazkiak… eman diezazkiokegu,
berak alfabetoarekin idatz ditzan.
- Fonema berdinak edo antzekoak dituzten hitzak idatz ditzake.
- Esaldiak idatz ditzake, zenbait iruditan oinarriturik.
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FONEMEN KUTXA
MATERIALA
FONEMEN KUTXA

HELBURUA

Kontzientzia
fonologikoa
garatzea.

AURREZAGUTZA

Irakurketa- eta
idazketa-prozesuan
interesa izatea.

AURKEZPENA
1. Lurrean alfonbra zabalduko dugu. Alfonbrara Fonemen kutxa eramango dugu. Jarduera
honetan ere Hiru urratseko irakaspena teknika erabiliko dugu.
2. Landu nahi ditugun hiru fonemak kutxatik aterako ditugu eta alfonbraren gainean jarriko
ditugu. Lehenengo hizkia aterako dugu eta haren fonema ahoskatuko dugu, adibidez E.
Ondoren, objektuak aterako ditugu eta izendatuko ditugu, enfasia hasierako foneman ipiniz:
elefantea, etxea, eskua.
3. Prozesua berdina izango da hurrengo bi fonemekin, oraingoan haurrari eska diezaiokegu
egiteko.
4. Fonemak hirunaka aurkeztuko ditugu. Haurrak eskuratuak dituela ziurtatutakoan, aurrera
jarraituko dugu fonema guztiak osatu arte.
Zenbait tiradera dituen kutxa bat dugu. Tiradera bakoitzaren aurrean hizki bat dago edota fonema
bera adierazten duen hizki multzoa. Tiradera horietako bakoitzaren barruan fonema horrekin
hasten diren zenbait objektu ñimiño eta Alfabeto higikorreko hizkia aurkituko ditugu. Kutxa
haurrekin batera osatzen joan daiteke. Azkeneko tiraderan, paperezko tira batzuk aurkituko
ditugu tiradera bakoitzean azaltzen diren hizkia eta objektuen argazkiekin.
OHARRA. Gehienetan, zenbait tiradera dituen kutxa batean egin ohi da (torlojuak gordetzeko
kutxa horietako batean, kasu), baina, argazkian ikus daitekeen bezala, beste edozein formatu ere
erabil daiteke.
JARDUERA OSAGARRIAK
- Kutxak, irakurketa- eta idazketa-prozesua aurreratuago dagoenean, kontsultarako balio
dezake.
- Saski batean hainbat objektu bil ditzakegu. Haurrari eska diezaiokegu objektuak hasierako
fonemaren arabera sailka ditzan, Alfabeto higikorra ala Lizpaperezko hizkiak erabiliz.
- Paperezko tira batean hizki bat jar dezakegu eta haurrei eskatu fonema horrekin hasten diren
objektuak aldizkarietan bilatzeko, gero moztu eta paperean itsasteko.
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INGURUA ETIKETATU
MATERIALA
INGURUA ETIKETATU

HELBURUA AURREZAGUTZA

Fonemak
deskodetzeko
gaitasuna
garatua izatea.
IrakurketaHiztegi aberatsa
prozesua
izatea.
garatzea.
Irakurketa- eta
idazketaprozesuan
interesa izatea.

AURKEZPENA
1. Alfonbra lurrean zabalduko dugu. Alfonbraren gainean karpeta bat, paperezko laukizuzenak
(etiketak) eta arkatz bat jarriko ditugu.
2. Etiketa bat hartuko dugu eta gelako objektu baten izena idatziko dugu (hori heldu batek
edota idazten dakien haur nagusiago batek egin behar du beti). Haurrari etiketa emango
diogu eta idatzi dugun izenari dagokion objektua alfonbrara ekartzeko eskatuko diogu.
3. Haurrak objektua aurkitzen duenean, alfonbraren gainean utziko du eta etiketaren ondoan
jarriko du.
4. Prozesua alfonbra bete arte edo haurrak interesa galdu arte errepikatuko dugu.
5. Amaitutakoan, objektu guztiak gordeko ditugu.
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ESALDIAK ERAIKITZEN
MATERIALA
ESALDIAK ERAIKITZEN

HELBURUA

Esaldiak idazten
eta irakurtzen
hastea.

AURREZAGUTZA

Fonemak
deskodetzeko
gaitasuna garatua
izatea.
Hiztegi aberatsa
izatea.
Irakurketa- eta
idazketa-prozesuan
interesa izatea.

AURKEZPENA

1. Kutxa batean hiru koloretako txartelak aurkituko ditugu. Urdinak izenak izango dira;
gorriak, aditzak; eta berdeak, izenlagunak.
2. Txartelak mahai gainean jarriko ditugu, koloreka sailkaturik, ondo ikusteko moduan.
3. Haurrari eskatuko diogu kolore bakoitzetik txartel bat hartzeko eta horizontalean
ordenatzeko, hainbat ordena probatuz.
4. Haurrari osatu duena irakurtzeko eskatuko diogu. Esaldi korapilatsuak eta
zentzugabeak osatzen utziko diogu. Jarduera haurrak motibazioa galdu arte errepika
daiteke.
OHARRAK. Serie semantiko desberdinez osaturiko zenbait kutxa izan ditzakegu
prestaturik, haurrak beti material berria izan dezan eskura. Horrez gain, esaldien
oinarrizko egitura eskuratua duenean, beste elementu batzuk aurkeztuko dizkiogu
(aditzondoak, konjuntzioak…).
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EGUNEROKOA
MATERIALA
EGUNEROKOA

HELBURUA

Denboraren
sekuentziazioa
ulertzen laguntzea.
Idazketa-prozesua
garatzea.
Ahozko hizkuntza
sustatzea.

AURREZAGUTZA

Irakurketa- eta
idazketa-prozesuan
interesa izatea.

AURKEZPENA

1. Koaderno batean egunerokoa osatuko dugu. Haur bakoitzak, laguntzarekin edo
bakarrik, azalean egunerokoa idatziko du eta nahi duen eran apainduko du.
2. Barruan, orrialde bakoitzean, asteko egunak edo data (haurraren gaitasunaren
arabera) idatziko ditu.
3. Egunero, haurrak berarentzat esanguratsuak diren elementuak itsatsiko ditu
(papertxoak, hostoak, aurkitu dituen objektuak, interesatu zaizkionak…). Ondoren,
haien izena edo esalditxoren bat idatziko du bakoitzaren ondoan (prozesu horretan
hasieran gure laguntza beharko du).
4. Egunaren amaieran, haurrarekin batera errepasatuko dugu egindako lana,
egindakoa gogoratzen duen ikusteko eta horren inguruan hitz egiteko.
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ZIENTZIA-ARLOA
Helburu nagusia munduaren ikuspegi globala garatzea da, haurrak zenbait elementu
eta izaki bizidunen artean dauden loturak aurki eta uler ditzan. Horrela, ingurumena
zaintzea eta errespetatzea lortuko dugu. Haur Hezkuntzan landareak eta animaliak,
kontinenteak eta herrialdeak, objektuen ezaugarriak, historia, metereologia… landuz
hasiko gara. Ezagutza horiek Lehen eta Bigarren Hezkuntzan sakonduko dituzte.

88

IKASKUNTZA MATERIAL MANIPULAGARRIEN BIDEZ

LEIRE PEREZ AZCONA

ERREZETAK
MATERIALA
ERREZETAK

HELBURUA

Hainbat neurketametodo
esperimentatzea.
Magnitudeak ikastea
Instrukzio bidezko
prozesuak jarraitzea.

AURREZAGUTZA

Sukaldeko tresnak
erabiltzeko gaitasuna
garatua izatea.
Irudiz edo hitzez
osaturiko testua
jarraitzeko gai izatea.
Gaiaren inguruko
interesa azaltzea.

AURKEZPENA

1. Karpeta batean hainbat errezeta aurkituko ditugu. Egin nahi dugun errezeta hartu
eta irakurriko dugu.
2. Behin sukaldean, errezeta egiteko beharrezkoak ditugun sukalde-tresnak zein
osagaiak mahai gainean prestatuko ditugu.
3. Errezetak adierazten dituen jarraibideak beteko ditugu.
4. Gure lanaren emaitza aurkeztuko dugu.
OHARRAK
-

Sukaldaritza-jarduerak beti heldu bat ondoan duela burutuko ditu haurrak.

-

Haurraren irakurtzeko gaitasunaren arabera, errezeta irudiz edo hitzez osaturik
egongo da.

-

Sua edo labea behar izanez gero, beti heldu batekin erabiliko du.

-

Sukaldean aritzeko tresnak haurraren adinari egokituak izango dira (tamaina
egokia, zorrotzak ez izatea…), horretarako tresna bereziak erabiliko ditugu.
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MATERIALEN EZAUGARRIAK
MATERIALA
MATERIALEN EZAUGARRIAK

HELBURUA

Materialen
hainbat
ezaugarri
ezagutzea.

AURREZAGUTZA

Behatzeko
gaitasuna garatua
izatea.
Gaiaren inguruko
interesa azaltzea.

AURKEZPENA
1. Apalategi batean, hainbat erretilu aurkituko ditugu. Erretilu bakoitzak esperimentu
bat egiteko behar den materiala izango du.
2. Egin nahi dugun esperimentuaren erretilua hartuko dugu eta mahai gainera eramango
dugu. Erretilutik materiala (objektuak zein instrukzio-orria) aterako dugu eta
berrikusiko dugu haurrarekin batera, behar den material guztia eskura dugula
ziurtatzeko (likidoak edo material bereziak helduak jarriko ditu azken unean).
Aipatutakoa egiteko bi aukera ditugu:
- Haurrari materialekin askatasunez esperimentatzen uztea.
- Instrukzio-orriko jarraibideak betetzea, esperientzia sakonagoa izateko.
3. Haurrarekin batera, prozesuaz eta emaitzez hitz egingo dugu. Alde batetik, haurrak
lortu dituen ezagutza berriak finkatzeko; eta, bestetik, dituen ideiak ahoz adierazteko.
OHARRAK. Haurra nagusia bada, idatziz eta marrazkien bidez jaso ditzake egindako
esperimentu bakoitzaren prozesua eta emaitzak esperimentu-liburuan.
JARDUERA OSAGARRIAK

Haurrekin hainbat esperimentu egin daitezke:
-

Flotazio-propietatea aztertzea.

-

Uraren egoerekin (solidoa, likidoa eta gasa) esperimentatzea.

-

Likidoen dentsitatea esperimentatzea.

-

Solidoen hauskortasuna aztertzea.

-

Landareen ura xurgatzeko sistema aztertzea, urari kolorantea gehituz.

-

Beroaren eragina aztertzea hainbat materialetan (oihala, egurra, papera, harria…).

-

Haizearen indarra esperimentatzea.
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GURE GORPUTZA
MATERIALA
GURE GORPUTZA

HELBURUA

Giza gorputzaren
atalak eta
elementuak
ezagutzea.
Gorputzaren
beharrak eta
zainketa
ezagutzea.

AURREZAGUTZA

Behatzeko gaitasuna
garatua izatea.
Gaiaren inguruko
interesa azaltzea.

JARDUERA OSAGARRIAK

- Kutxa batean feltroz egindako gorputzaren organoak (garuna, birikak, bihotza, hesteak,
urdaila…) eta hezurrak jarriko ditugu. Haurrak bere gorputzean kokatu beharko ditu.
- Odolarekin eta haren osagaiekin esperimenta dezake, ontzi batean ura (plasma), gelbolatxo gorriak (globulu gorriak), EVA gomazko laukizuzenak (plaketak) eta pingpongeko pilotak (globulu zuriak) nahastuz.
- Feltroz haur baten silueta egin dezakegu, tamaina errealean. Gainean hezurrak,
muskuluak, zainak… jarriko ditu haurrak. Bukatutakoan, elementu bakoitzaren gainean
izena daraman txartela jarriko du.
- Argi-mahai batean hainbat erradiografia azter ditzake. Hezur bakoitzari haren izena duen
txartela jarri, folio bat gainean jarri eta dagokion atala marraztu, horren neurketak
egin… dezake.
- Definizio-liburua osa dezake. Aparatu bakoitzak zertarako balio duen, non dagoen, nola
zaindu…
- Gorputzaren atlas txikia osa dezake.
OHARRAK. Material osagarria atalean hainbat material aurkituko dituzue.
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“NIRE ISTORIOA” KUTXA
MATERIALA
“NIRE ISTORIOA” KUTXA

HELBURUA

Denboraren
kontzeptua
ulertzen
laguntzea.
Denboran zehar
gertatzen diren
aldaketak
norberaren
gorputzean
esperimentatzea.

AURREZAGUTZA

Behatzeko
gaitasuna
garatua izatea.
Gaiaren
inguruko
interesa
azaltzea.

AURKEZPENA

1. Apalategi batean, haurraren argazkia duen kutxa bat izango dugu. Kutxa horretan,
haurraren bizitzaren garapena adierazten duten hainbat material gordeko ditugu:
- Hainbat argazki (haurraren adina idatzita). Horietan, haurraren bizitzaren hainbat
memento azalduko dira.
- Bizitzaren zenbait mementotan oso maiteak izan dituen objektuak.
2. Kutxa mahai gainera eramango dugu. Bertan dauden argazkiak eta objektuak aterako
ditugu.
3. Argazkiak kronologikoki ordenatuko ditugu. Gertatutako aldaketen inguruan hitz egingo
dugu. Hasiera batean, aldaketa fisikoan zentratuko gara; haurra nagusitu ahala, aldaketa
sakonagoetan.
4. Objektuak ere kronologikoki ordenatuko ditugu, eta argazkien azpian jarriko ditugu.
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EGUZKI-ERLOJUA
MATERIALA
EGUZKI-ERLOJUA

HELBURUA

Denboraren
kontzientzia
hartzea.
Denboraren
kontzeptua
ezagutzea.

AURREZAGUTZA

Behatzeko
gaitasuna garatua
izatea.
Gaiaren inguruko
interesa azaltzea.

AURKEZPENA

Hiru fasetan egingo dugu:
1. Haurrak eguzkiaren mugimendua eta itzalak esperimentatu behar ditu modu
librean. Horretarako, eguneko zenbait mementotan bere itzala, zuhaitzena, lore
batena, hainbat objekturena… lurrean marraztera gonbidatuko dugu.
2. Haurraren laguntzaz makila jarriko dugu lurrean eta tarte erregularretan makilaren
itzalaren luzera markatuko dugu.
3. Eguzki-erlojua osatuko dugu. Horretarako, egurrezko taula bat eta iltze luze bat
beharko ditugu. Iltzea taulan jarriko dugu. Tarte erregularrak errespetatuz,
makilaren itzala taulan markatuko dugu erlojuaren esfera osatzeko.
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ANIMALIAK
MATERIALA
ANIMALIAK

HELBURUA

Animalia
motak
ezagutzea.
Animalien
beharrak
ezagutzea.
Animaliak
errespetatzea
eta zaintzea.

AURREZAGUTZA

Sailkatzeko
gaitasuna
garatua izatea.
Behatzeko
gaitasuna
garatua izatea.
Erregistroak
egiteko gai
izatea.
Gaiaren
inguruko
interesa
azaltzea.

JARDUERA OSAGARRIAK

- Animaliak familiaka, bizitokiaren arabera, kontinenteka… sailka daitezke.
- Hainbat animaliari buruzko lanketa egin daiteke (puzzleak, txartelak, definizioliburua…).
- Ezagutzen dituen animaliekin animalien liburua osatuz joan daiteke.
- Bikoteak osatu edo Memory-a egin daiteke animalia multzo bakoitzarekin.
- Animalia bakoitzaren izena eta argazkia elkartzeko txartelak egin daitezke.
- Hiru urratseko irakaspenak egin daitezke animalien atalekin, izenekin, bizitokiekin…
- Gelan animalia bizidun bat edo batzuk izan ditzakegu (txita, barraskiloak, arrainak…),
haien ohiturak eta beharrak ezagutzeko.
OHARRAK. Material osagarria atalean hainbat material aurkituko dituzue.
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LANDARETZA
MATERIALA
LANDARETZA

HELBURUA

Hainbat landare eta
zuhaitz mota ezagutzea.
Landaretzaren beharrak
ezagutzea.
Landaretza
errespetatzea eta
zaintzea.

AURREZAGUTZA

Sailkatzeko gaitasuna
garatua izatea.
Behatzeko gaitasuna
garatua izatea.
Erregistroak egiteko gai
izatea.
Gaiaren inguruko
interesa azaltzea.

JARDUERA OSAGARRIAK

- Landaretza familiaka, kontinenteka… sailka daiteke.
- Hainbat landareri buruzko lanketa egin daiteke (puzzleak, txartelak, definizio-liburua…).
- Ezagutzen dituen zuhaitz eta landareekin landareen liburua osatuko du.
- Bikoteak osatu edo Memorya egin daiteke landare multzo bakoitzarekin.
- Zuhaitz edo landare bakoitzaren izena eta argazkia elkartzeko txartelak egin daitezke.
- Hiru urratseko irakaspenak egin daitezke landare eta zuhaitzen atalekin, izenekin,
bizitokiekin…
- Gelan landare bat edo batzuk izan ditzakegu, haien beharrak ezagutzeko eta zaintzeko
(hostoak garbitu, ureztatu, lurra aldatu, argia nahikoa duen zaindu…).
OHARRAK. Material osagarria atalean hainbat material aurkituko dituzue.
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EKOSISTEMAK
MATERIALA
EKOSISTEMAK

HELBURUA

Ekosistema
ezberdinak
ezagutzea eta
errespetatzen
ikastea.

AURREZAGUTZA

Behatzeko
gaitasuna
garatua izatea.
Gaiaren
inguruko
interesa
azaltzea.

AURKEZPENA

1. Kutxa edo ontzi batean ekosistema bat, adibidez padura, osatuko dugu. Eduki behar
dituen elementu guztiak (landaretza, animaliak, ura, lurra…) kontuan hartuko ditugu.
Horretarako beharrezkoak ditugun elementuak apalategiko erretilu batetik hartuko
ditugu: hutsik dagoen kutxa edo ontzi bat, hondar-ontzia, landareak, ura, arrain batzuk,
hegazti batzuk…
2. Hutsik dagoen ontzian gure ekosistema osatzen joango gara: lehenengo, ura botako
dugu, kasu honetan pixka bat; gero, hondarra, dunak osatzeko; hainbat landare jarriko
ditugu…
3. Ekosistema osatu ondoren, elementu bakoitza etiketatuko dugu, eta haien arteko
harremana paper edo txartel batean jasoko dugu irudien bidez.
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BEHAKETA-LIBURUA
MATERIALA
BEHAKETA-LIBURUA

HELBURUA

Behaketak
eta
esperientziak
idatziz zein
irudiz
jasotzea.

AURREZAGUTZA

Behatzeko
gaitasuna
garatua izatea.
Erregistroak
egiteko gai
izatea.
Gaiaren
inguruko
interesa
azaltzea.

AURKEZPENA

1. Apalategi batean hainbat koaderno egongo dira. Haur bakoitzak bere koadernoa izango
du: behaketa-liburua.
2. Esperimentu, behaketa… bakoitzaren ostean –edo behar duenean–, haurrak bere
behaketa-liburua hartuko du eta bertan adieraziko du jasotako ezagutza berria.
3. Adierazpen hori marrazkiekin, objektu interesgarriekin, argazkiekin… lagunduko du.
OHARRAK. Behaketa-liburua haur bakoitzak osatu beharko du, norberak jasotzen eta
esperimentatzen dituen esperientzietatik abiaturik. Garapen pertsonalaren arabera, hasieran
irudiz egingo dute, eta poliki-poliki hizkuntza idatziari ekingo diote. Jarduera honetan
interesgarriena da haurrak jasotako ezagutzaren inguruko azalpenak ematen ikastea.
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LURRA
MATERIALA
LURRA

HELBURUA

Lur planeta ezagutzea.
Geografiari dagozkion
zenbait kontzepturen
hastapena.

AURREZAGUTZA

Behatzeko gaitasuna
garatua izatea.
Gaiaren inguruko interesa
azaltzea.
Sailkatzeko gaitasuna
eskuratua izatea.

AURKEZPENA
1. Apalategi batean, lur-globoari eta kontinente bakoitzari dagozkien txartelak aurkituko
ditugu.
2. Lur-globoa hartu, eta mahai gainean jarriko dugu. Ondoren, txartelak hartuko ditugu
eta mahaian zabalduko ditugu.
3. Txartel bat hartuko dugu. Hor azaltzen den kontinentea izendatuko dugu, Afrika kasu.
Kontinentea lur-globoan bilatuko dugu.
4. Prozesua txartelak amaitu arte errepikatuko dugu.
5. Jarduera errepikatzera gonbidatuko dugu haurra.
JARDUERA OSAGARRIAK

- Antzeko jarduera egin daiteke, baina oraingoan ozeanoen txartelekin.
- Kontinenteen kutxak osa ditzakegu. Bertan, kontinente bakoitzean aurki ditzakegun
objektuak, elikagaiak, paisaien eta jendearen argazkiak… sartuko ditugu.
- Feltrozko zatiekin kontinenteen eta ozeanoen puzzlea osa daiteke.
- Bi hemisferioak lantzeko, plastilina urdineko pilota egin dezakegu. Gainean, plastilina
berdea eta marroia erabiliz, kontinenteak itsatsiko ditugu. Horrela, plastilinazko Lurgloboa osatuko dugu. Ondoren, erdibitu egingo dugu eta sortutako bi zatiekin
esperimentuak egingo ditugu.
- Gairekin zerikusia duten txartelak (ama-umeak munduan zehar, haurrak munduan zehar,
animaliak, landareak, etxebitzitzak…) kontinente bakoitzean koka ditzakegu.
OHARRAK. Material osagarria atalean hainbat material aurkituko dituzue.
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HERRIALDEAK
MATERIALA
HERRIALDEAK

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Herrialde
bakoitzaren
ezaugarriak
ezagutzea.

Sailkatzeko
gaitasuna
garatua izatea.
Behatzeko
gaitasuna
garatua izatea.
Gaiaren inguruko
interesa azaltzea.

JARDUERA OSAGARRIAK

- Herrialde bakoitzaren banderak, ohiturak, biztanleak, hizkuntzak… ezagutzeko
txartelak osa ditzakegu. Horietaz baliatuz, Hiru urratseko hainbat irakaspen era
ditzakegu.
- Bikoteak osatu jolasa egin dezakegu, adibidez biztanleak eta banderak elkartuz,
hizkuntza eta herrialdearen mapa… (gelako haurren gurasoen jatorria kontuan har
daiteke).
- Lur-globoan herrialde bakoitzaren bandera koka dezakegu. Jarduera hori
kontinenteekin ere lan daiteke.
- Kontinente bakoitzaren puzzlea osa daiteke feltroarekin.
- Interesgarria iruditzen zaigun herrialdearen kutxa osa dezakegu. Kutxa horretan
herrialde horretako objektu eta irudi adierazgarriak ipiniko ditugu.
- Herrialdeen liburua ere osa dezakegu. Horretarako, herrialde bakoitzaren informazio
interesgarriena bilduko dugu.
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EGUZKI-SISTEMA
MATERIALA
EGUZKI-SISTEMA

HELBURUA

Unibertsoaren
ezagutza eta
ulermena
eskuratzea.

AURREZAGUTZA

Sailkatzeko
gaitasuna garatua
izatea.
Gaiaren inguruko
interesa azaltzea.

AURKEZPENA
1. Kutxa batean planeten argazkiak eta izenak dituzten hiru txartel multzo aurkituko
ditugu: planeten irudia duena, planeten irudia eta izena dituena, eta planeten izena
duena.
2. Kutxa mahai gainera eramango dugu eta txartel guztiak aterako ditugu.
3. Haurraren gaitasunaren arabera, txartel batzuk ala besteak aukeratuko ditugu
jarduera burutzeko:
- Garapenean gazteenek lehenengo bi multzoak erabiliko dituzte (argazkia soilik
eta, argazkia eta izena dituztenak). Txartel multzo bakoitza bata bestearen azpian
jarriko dugu mahaian, horizontalean. Haur bakoitzak bikoteak osatu beharko ditu.
- Garapenean nagusiagoek argazkia soilik eta izena soilik duten txartelak erabiliko
dituzte. Argazkia duten txartelak horizontalean jarriko ditugu mahaian. Haurrak
argazki bakoitzaren azpian dagokion izena jarri beharko du.
JARDUERA OSAGARRIAK

- Planeten sailkapenak egin daitezke: tamainaz, dentsitateaz, duen oxigeno-kantitateaz,
eguzkitik duen gertutasunaz, satelite-kopuruaz…
- Feltroz eguzki-sistema baten maketa egin daiteke.
- Paperean planeta bakoitzak eguzkiaren inguruan deskribatzen duen bidea marraz
daiteke.
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NIRE LEKUA UNIBERTSOAN
MATERIALA
NIRE LEKUA UNIBERTSOAN

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Sailkatzeko
gaitasuna garatua
izatea.
Gaiaren inguruko
interesa azaltzea.

AURKEZPENA

1. Apalategi batean unibertsoaren argazkia duen kutxa bat aurkituko dugu. Kutxa
horren barruan, kutxa txikiago batzuk aurkituko ditugu, gure galaxia, sistema,
planeta, kontinentea, herrialdea, lurraldea, herria edo hiria, auzoa… adieraziko
dutenak.
2. Kutxa lurrean zabaldutako alfonbran jarriko dugu. Barruko kutxa guztiak kanpora
aterako ditugu eta modu desordenatuan ipiniko ditugu alfonbraren inguruan.
3. Kutxak ordenatzen hasiko gara. Lehenengo, unibertsoa; horren gainean, galaxia;
galaxiaren gainean, eguzki-sistema… kutxa txikia kokatu arte.
4. Jarduera bukatutakoan, kutxak berriz gordeko ditugu bata bestearen barruan sartuz
(alderantzizko prozesua egingo dugu).
5. Jarduera errepikatzera gonbidatuko dugu haurra.
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PROPOSAMEN IREKIAK
Arlo honetan aurkituko ditugun jarduerak haurrak libreki esperimentatzeko
diseinatuak daude. Reggio Emilia proposamen didaktikoan provocation edota jarduera
eragileak deitzen diete. Jarduera horiek pentsamenduak, elkarrizketak, galderak,
interesa, sormena, estetikarako gustua eta ideiak bultzatzen dituzte. Sorrarazten duten
interesa handia bada, proiektu sakonagoak bihur daitezke.

Hainbat motatako jarduera eragileak edo proposamen libreak aurkituko ditugu.
Sinpleak nahiz konplexuak, denak estetikoki zainduak izango dira. Materiala oso modu
erakargarrian aurkeztuko da: liburua izan, irudia izan, argazki interesgarria izan.
Manipulatzeko aukera ematen duten materialak ere garrantzi handikoak dira:
naturalak, birziklatzekoak, objektu bereziak (robota, mapak…)…

Bukatzeko, argi utzi behar da proposamen edo jarduera horiek guztiak aukerakoak
direla haurrarentzat, ez dagoela derrigortuta egitera. Jarduera horien bitartez, haurra
bere burua adieraztera eta ingurunea ikertzera gonbidatuko dugu. Prozesuan zehar,
oso garrantzitsuak izango dira haurrak irakaslearekin edota beste haurrekin izango
dituen elkarrizketak, haren pentsamenduaren isla izango baitira.
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AUTOERRETRATUA
MATERIALA
AUTORRETRATUA

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Erretratuak egitea.
Aurpegiaren atalen
izenak ikastea.

AURKEZPENA
Mahai baten gainean ispilu handi bat, pote batean hainbat pintzel, eta margoa jartzeko
taula bat aurkituko ditugu.
Haurrak bere burua ispiluan islatuta ikusiko du. Eskaini diogun materiala erabilita,
islaren gainean margo dezake, aurpegiaren ñabardura guztiei erreparatuz.

AURPEGIAK
MATERIALA
AURPEGIAK

HELBURUA

Erretratuak egitea
collage-teknikaren
bitartez.

AURREZAGUTZA

Aurpegiaren atalak
ezagutzea.
Kola erabiltzeko gai
izatea.

AURKEZPENA
Mahai gainean hainbat material dituen erretilua (harritxoak, hariak, bolatxoak, egur
zatitxoak, margoak, kola…) eta orrialde zuri bat aurkituko ditugu.
Haurrari aurpegi bat egiteko aukera emango zaio, nahi dituen material guztiak erabiliz.
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USAIMENA LANDUZ
MATERIALA
USAIMENA LANDUZ

HELBURUA

Usaimena lantzea.
Hainbat landarerekin
esperimentatzea.

AURREZAGUTZA

Txikitzeko indarra nahikoa
izatea.

http://stompinginthemud.blogspot.com.es

AURKEZPENA
Mahai baten gainean hainbat almaiz mota, erretiluak, material ezberdinetako zenbait
ontzi, eta lore eta belar usaintsuak jarriko ditugu. Lore eta belar usaintsuak hainbat poto
edo ontzitan sailkaturik izango ditugu. Zenbait erretilu eta ontzi hutsik utziko ditugu,
almaizean txikitutako belarren nahasketak sartzeko.

HARRIEKIN ESPERIMENTATZEN
MATERIALA
HARRIEKIN ESPERIMENTATZEN

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Hainbat formarekin
esperimentatzea.
Kontzeptu
topografikoekin
esperimentatzea.

AURKEZPENA
Mahai batean, zenbait saskitan sailkaturik, kolore eta forma ezberdinetako harriak, kartoi
mehe zuriak, margoak, ispilu handi bat eta irudi-liburu bat aurkituko ditugu. Gonbidapena
interesgarria izan dadin, zenbait eredu eginda aurkez ditzakegu.
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HARRIETAN MARGOTZEN
MATERIALA
HARRIETAN MARGOTZEN

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Lodiera ezberdineko
pintzelak erabilita,
marrekin
esperimentatzea.

AURKEZPENA
Erretilu handi batean lodiera ezberdineko pintzelak, ur-potoa, zapi bat eta harri lau
handiak ditugu. Zapia erretiluaren ondoan zabalduko dugu eta gainean harri handi bat –
ahal dela, zapala– jarriko dugu. Ondoren, pintzelak eta ur-potoa aterako ditugu. Haurrak,
harriaren gainean, nahi dituen marra eta grafismoekin esperimentatu ahal izango du.

OREKAREKIN ESPERIMENTATZEN
MATERIALA
OREKAREKIN ESPERIMENTATZEN

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Hainbat
elementurekin
oreka lantzea.

AURKEZPENA
Mahai txiki batean, kutxetan sailkaturik, naturako zenbait objektu ditugu (harriak,
makilak, hostoak, fruitu lehorrak, oskolak…). Lurrean, mahaiaren ondoan, alfonbra bat
zabalduko dugu lan-esparrua mugatzeko. Estimulu gisa, harriz eta beste hainbat
elementuz eraikitako dorreen eta eskulturen irudiak jarriko ditugu.

105

IKASKUNTZA MATERIAL MANIPULAGARRIEN BIDEZ

LEIRE PEREZ AZCONA

ERAIKUNTZAK ISPILUAN
MATERIALA
ERAIKUNTZAK ISPILUAN

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Ispiluaren islaren bitartez
hainbat eraikuntza mota
egitea.

AURKEZPENA
Lurrean ispilu handi bat jarriko dugu. Ondoan hainbat eraikuntza mota (ortzadarra
irudikatzen duena, koloredun blokeak…) aurkituko ditugu. Materialak modu erakargarrian
aurkezten baditugu, eraikuntza berriak egiteko gonbidapena luzatuko dute.

ERAIKUNTZA ETA ARGIA
MATERIALA
ERAIKUNTZA ETA ARGIA

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Argiarekin, itzalarekin
eta kolorearekin
esperimentatzea.

http://www.teaching.com.au

AURKEZPENA
Jarduera hau leiho baten aurrean edo argitasun handiko eremu batean egiteko da. Horretarako,
koloretako eraikuntza-bloke gardenak erabiliko ditugu. Oso garrantzitsua izango da eraikitako
eraikuntzari argiak atzealdetik ematea.
Jarduera osatzeko, eraikuntzak lurrean sortzen duen isla orri zuri batean marraztea proposatuko
diegu.
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PUZZLE ERRALDOIAK
MATERIALA
PUZZLE ERRALDOIAK

HELBURUA

Hainbat forma
identifikatzea.

AURREZAGUTZA

Bereizteko
gaitasuna garatua
izatea.

AURKEZPENA
Paper jarraitu zuria erabiliz, hainbat objekturen silueta marraz dezakegu (erremintak,
bloke geometrikoak, orrazia eta eskuilak, frutak…). Papera lurrean zabalduko dugu eta
ondoan, saski batean, siluetak egiteko erabilitako objektu guztiak jarriko ditugu (asko
badira, zenbait saskitan). Haurrak objektu bakoitza dagokion siluetan kokatu beharko du.

KOLORE NAHASKETAK
MATERIALA
KOLORE-NAHASKETAK

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Koloreekin eta
nahasketekin
esperimentatzea.

AURKEZPENA
Talde handian, txikian edo bakarka egiteko jarduera izan daiteke. Paper batean tenpera
botako dugu (haurrak nahi dituen adina kolore), ondoren plastiko batekin estaliko dugu
eta zeloarekin itxiko dugu. Materiala prest dago esperimentatzen hasteko.
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LANDAREEKIN MARGOTZEN
MATERIALA
LANDAREEKIN MARGOTZEN

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Hainbat landarek utz
dezaketen
arrastoarekin
esperimentatzea.

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com

AURKEZPENA

Lurrean paper zuri handi bat zabalduko dugu. Erdian, tenpera-zorrotada handi bat botako
dugu. Horren inguruan zenbait lore, landare eta adartxo jarriko ditugu.
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ARGI-MAHAIAREKIN PROPOSAMENAK
MATERIALA
ARGI-MAHAIAREKIN7
PROPOSAMENAK

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Argiarekin eta itzalarekin
jolastea.

trukitosdeamatxu.blogspot.com.es

AURKEZPENA

Gela edo txoko ilun batean jarriko dugu Argi-mahaia. Ondoan, armairu edo apalategi
batean, Argi-mahaian erabiliko ditugun materialak jarriko ditugu.
Material horiek gardenak zein opakuak izan daitezke:
- koloretako eraikuntza-blokeak
- bolatxo gardenak
- egurrezko piezak
- hostoak eta adarrak
- erradiografiak
- gardenkiak
- Harea-erretilua
JARDUERA OSAGARRIAK

- Zenbait irakurketa- eta idazketa-jarduera proposa daitezke: trazuak osatu, hizkiak
berregin, hitzak idatzi…
- Erradiografiak erabiliz, gorputzaren hezurdura lantzeko proposamena egin dezakegu.
- Animaliak eta landareak erabilita, zenbait proposamen egin daitezke: tximeleten
hegoen azterketa, gardenkiak erabili barne-egitura ikusteko…
- Aipatu ditugun objektuen bitartez, koloreekin eta haien konbinaketarekin esperimenta
daiteke.
- Diapositibak ikus daitezke, herrialdeak, animaliak, landaretza… ezagutzeko.

7

Gaztelaniaz, Mesa de luz
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MANDALAK
MATERIALA
MANDALAK

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Trazu eta irudi
ezberdinekin
mandalak8
osatzea.

AURKEZPENA
Mahai baten erdian hainbat ataletan banatutako erretilu bat jarriko dugu. Erretiluan mandalak
egiteko erabil daitezkeen materialak (borlak, izozki-makilak, kristalezko bolatxoak, harritxoak…)
izango ditugu. Erretiluaren inguruan zumezko zirkulu handiak jarriko ditugu, bertan mandalak
egiteko (beste edozein material erabil daiteke zirkuluak egiteko, baina zumeak mandala apurtu
gabe mugitzeko aukera ematen digu).

GRAFISMOAK SORTUZ
MATERIALA
GRAFISMOAK SORTUZ

HELBURUA

AURREZAGUTZA

Grafismo
ezberdinak
osatzea.

AURKEZPENA
Paper handi batean errotulagailu lodiz, edota lurrean klarionarekin, zenbait grafismo egingo
ditugu (irudi itxiak eta irekiak erabiliko ditugu). Ondoan, lurrean sakabanaturik, material
ezberdinak dituzten saskitxoak jarriko ditugu (harritxoak, koloretako kristal borobilak, borlak,
plastilina zatiak…). Haurrak material horiekin grafismoak osatuko ditu.
8

Budismoan eta hinduismoan erabiltzen diren diagrama sinbolikoak.

110

IKASKUNTZA MATERIAL MANIPULAGARRIEN BIDEZ

LEIRE PEREZ AZCONA

IRAKURKETA ETA IDAZKETA LANTZEKO PROPOSAMENAK
MATERIALA
IRAKURKETA ETA IDAZKETA LANTZEKO
PROPOSAMENAK

HELBURUA

Irakurketa- eta
idazketaprozesua
garatzea.

AURREZAGUTZA

Irakurketa- eta
idazketaprozesuan
interesa izatea.

AURKEZPENA

Gelako txoko batean, mahaitxo bat eta aulki bat jarriko ditugu. Ondoan, irakurketa eta
idazketa estimulatzeko materialak jarriko ditugu. Aldiro, proposamena aldatuko dugu.

JARDUERA OSAGARRIAK

- Eredua emanda eta koloretako gomak erabiliz, hizkiak berregingo dituzte geoplano
batean.
- Gelan landutako ipuin bati dagozkion irudiak, testua… erabiliz, ipuina berregiteko
proposamena luzatuko diegu.
- Gelako galdera-liburua osatzeko proposamena egin daiteke. Horretarako, haur
bakoitzak galderak, dudak… gelako koadernoan apuntatuko ditu. Galdera, duda…
horiei talde handian emango zaie erantzuna.
- Hizkiak dituzten estanpekin estanpazioak egiteko proposamena luzatuko diegu.
- Gelakide bakoitzak postontzi bat izan dezake, besteek luzatu nahi dizkioten mezuak,
eskutitzak, ohartxoak… jasotzeko.
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NOLA SORTU ZURE MATERIALA
Lan osoan zehar ikusi dugunez, ez da zaila material manipulagarriz osaturiko jarduerak
antolatzea. Zailena da aurrekontu urri batekin zenbait material eskuratu ahal izatea,
zenbait material garesti suertatzen baitira. Beraz, gure proposamena materialak zeuek
sortzea edota egitea da; izan ere, zenbaitetan kontzeptuak eta helburuak berdin
landuko eta lortuko ditugu paperez egindako pieza baten bidez.
Proposamena aurrera eramateko, erraz eskura dezakegun materiala beharko dugu:
- plastifikatzailea
- artaziak eta gillotina
- kola, belkroa edota silikona-pistola
- margoak, errotulagailuak, argizariak, tenperak…
- mota eta kolore guztietako papera eta kartoi mehea
- gometsak
- birziklatzeko materiala: tapoiak, kutxak, egurra, tutuak, arrautzontziak,
zenbait objektu…
Horrez gain, honako aholku hauek oso baliagarriak izango zaizkizue:
- Behatu zuen ikasleei, haien beharretara egokituko diren materialak sortu ahal
izateko.
- Erabili zure irudimena. Sormenak huts egiten badizu, lasai, interneten hamaika
adibide aurkitu ahal izango dituzue; baina argi izan behar duzue zer helburu
lortu nahi duzuen eta zer kontzeptu landu nahi dituzuen.
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- Bilatu eredu egokiak, oso lagungarria baita (tamaina, irudiaren kalitatea…).
- Izan pazientzia handia. Lehenengo, zuek probatu beharko duzue materiala,
egokia den ikusteko (helburua lortzen laguntzen duen, kontzeptuak egoki
lantzen dituen, dibertigarria den…).
- Hainbat erremintaren erabileran eskarmentua izan: daratulua, zerra, aliketak,
josteko makina…
- Hainbat teknikatan iaioa izatea: josten, puntua egiten, egurrezko piezak
egiten…
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MATERIAL OSAGARRIA
a) Bizitzarako trebakuntza arloa
Ez dago material osagarririk arlo honetan.
b) Arlo sentsoriala
www.montessoriprintshop.com/freeprintable webgunean honako material
osagarri hauek aurkituko dituzue:
 1-2-3 kolore-kutxak egiteko materiala
 artaziak erabiltzen ikasteko txantiloiak
www.montessoriencasa.com/imprimibles webgunean honako material osagarri
hau aurkituko duzue:
 Dorre arrosaren ereduak
www.manualidadeseducativas.blogspot.com webgunean honako material
osagarri hauek aurkituko dituzue:
 Dorre arrosa eta Eskailera marroia batera erabiltzeko ereduak
 gurpil kromatikoa
c) Arlo matematikoa
www.montessoriprintshop.com/freeprintable webgunean honako material
osagarri hau aurkituko duzue:
 Listoiekin erabiltzeko txartelak
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d) Hizkuntza arloa
www.creciendoconmontessori.com/imprimibles webgunean honako material
osagarri hauek aurkituko dituzue:
 grafomotrizitate-txartelak
 hiztegia lantzeko argazki eta hitzen txartelak (Serie arrosa euskaraz)
e) Zientzia arloa
www.creciendoconmontessori.com/imprimibles webgunean honako material
osagarri hauek aurkituko dituzue:
 kontinenteak lantzeko txartelak
 ozeanoak lantzeko txartelak
www.montessoriprintshop.com/freeprintable webgunean honako material
osagarri hauek aurkituko dituzue:
 hegaztien memory-a
 definizio-liburua
 Bikote-jolasa: haziak eta landareak
 Behaketa-liburua
 haurraren bizi-egutegia
www.3macarrons.com web gunean honako material osagarri hau aurkituko
duzue:
 giza eskeletoa tamaina errealean
www.teacherspayteachers.com/store/free/I-Belive-In-Montessori webgunean
honako material osagarri hauek aurkituko dituzue:
 Umeak munduan zehar txartelak
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 Amak eta umeak munduan zehar txartelak
 Nire lekua unibertsoan jarduera osatzeko txartelak
f) Proposamen irekiak (ez dago material osagarririk arlo honetan)

GLOSARIOA
Hiru urratseko irakaspena
Montessori metodoan oso erabilia da arlo guztietan. Haurrarekin bakarka gaudenean
egiteko da. Oso baliagarria zaigu kontzeptu abstraktuak irakasteko, adibidez: handia
eta txikia kontzeptuak, zenbakiak, hizkiak, hiztegia… Hiru urratseko irakaspena esaten
zaio, hiru urrats dauzkalako.
Horren adibide bat:
Handia eta txikia kontzeptuak lantzeko
1. Lurrean alfonbra bat zabalduko dugu. Alfonbraren gainean Dorre arrosaren
piezarik handiena eta txikiena jarriko ditugu. Haurrari begira hau handia da
esango dugu, eta pieza handia hartuko dugu. Ondoren, haurrari pasatuko diogu
uki dezan. Uzten duenean, pieza txikia hartuko dugu eta haurrari begira hau
txikia da esango dugu, eta haurrari pasatuko diogu uki dezan.
2. Ondoren, haurrari esango diogu: emango al didazu pieza txikia? emango al
didazu pieza handia?
3. Haurrari esango diogu: ekarriko al didazu objektu txiki bat? Pieza txikiaren
ondoan jarri beharko duzu.
Behin hori eginda, handiarekin gauza bera egiteko eskatuko diogu.
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