
ORGA BETEAN! 

 
Arloa:  Matematika,  Gizarte Zientziak, IKT  eta Tutoretza 
 

 
Gaia: Dirua (Euroa) 
 

Saioak: 16 saio 
 

Proposamenaren justifikazioa 

LMHko 2. mailako ikasleek arazoak izan ohi dituzte oinarrizko erosketak 
egiteko; batetik, dirua ezagutzen ez dutelako; bestetik, ez dituztelako oraindik 
hainbat baliabide garatu (autonomia faltagatik, ezagutza faltagatik…). Hori 
guztia ikusita, kanpoko errealitatea gelara hurbildu eta ikasleei arazo batzuk 
planteatuko dizkiegu, haiek konpon ditzaten. 
 

Arazo-egoera 

A. Testuingurua 

 

Eskolatik hurbil dagoen plazan ostegunetan azoka egiten dela baliatuta, gaur 

goizean txangoan eraman ditugu bertara LMHko 2. mailako ikasleak. 

Baserritarrek ekartzen dituzten salgaiei begira egon dira ikasleak, eta, halako 

batean, haietako batek sagarra hartu du jateko. Orduan, baserritarrak esan dio 

sagarra ordaindu egin behar duela; eta ikasleak esan dio berak gurasoei dirua 

ikusten diela, baina ez dakiela zer balio duen edo nola erabiltzen den. Horrez 

gain, ikasleak baserritarrari galdetu dio ea arrainik ez duen salgai. Eta hark 

erantzun dio bera baserritarra dela, ez arrantzalea. 

 

 

B. Arazoa 
 
LMHko 2. mailako ikasleek ez dakite erosketak egiten, edota arazo handiak 
dituzte horretarako, ez baitute diruaren balioa kontrolatzen; halaber, gehienek 
ez dakite denda bakoitzean zer salgai mota erosi ohi diren. 

 
 

C. Xedea 
 
Txanponak eta billeteak erabiliz, ikasleak diruaren balioaz jabetzea eta 
azoketan izaten diren postuetan zer salerosten den konturatzea da helburua. 
Ikasleen esperientzia txikietan oinarriturik, gelan landutakoa haien 
egunerokotasunean gehitzea eta aplikatzea da kontua. 
 
 



 
Ataza 
 
Gure egitasmoa da azoketan gertatu ohi diren zenbait egoera gela barrura 

ekartzea. Horretarako, LMHko 2. mailako gela merkatu bihurtu nahi dugu aldi 

baterako. Ikasleei gelako atal bat utziko diegu, azoka txiki bat eraiki dezaten 

bertan. Han, ikasleek merkatuko produktuak irudikatu, antolatu, prestatu eta 

partekatu egingo dituzte. Unitate didaktikoaren bukaeran, azoka txiki bat 

egingo dugu gelan; horrela, gure ikasleek beste ikasle batzuekin partekatuko 

dituzte ikasitakoak (diru-kontuak, saltoki motak, askotariko salgaiak edota 

merkataritzarekin zerikusia duen lexikoa, besteak beste).  

 

 

Oinarrizko konpetentziak: 

 

A. Zeharkakoak 
 

1. Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako 
konpetentzia (jarduera guztietan) 

2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia (2., 4., 5., 6., 7., 9., 10. eta 11. 
jarduerak) 

3. Elkarbizitzarako konpetentzia (4., 6., 7., 9., 10. eta 11. jarduerak) 
4. Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia (4., 7., 9., 10. eta 11. 

jarduerak) 
5. Norbera izaten ikasteko konpetentzia (4., 9., 10. eta 11. jarduerak) 

 

B. Diziplina-konpetentziak 
 

1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia (jarduera guztiak) 

2. Arterako konpetentzia (1., 4., 7. eta 11. jarduerak) 

3. Gizarterako konpetentzia (1., 2. eta 4. jarduerak) 

4. Zientziarako konpetentzia (11. jarduera) 

5. Matematikarako konpetentzia (5., 6., 7., 8., 9. eta 10. jarduerak) 

6. Teknologiarako konpetentzia (1., 6. eta 8. jarduerak) 

 
 

 
HELBURU DIDAKTIKOAK 
 
Matematika 
 
1. Eguneroko bizitzan, matematikatik bertatik eta gainerako zientzietatik 
ateratako problemak, bakarka zein taldeka, proposatzea eta ebaztea; 
horretarako, hainbat estrategia aukeratu eta erabiliko dira; ebazpidea arrazoitu, 
emaitzak interpretatu eta egoera berrietan aplikatuko dira, gizartean 
eraginkortasun handiagoz jarduteko. 
 



2. Ezaguera matematikoak erabiltzea eguneroko bizimoduko egoeren eta 
gertaeren mezuak eta informazioak ulertzeko, balioesteko eta sortzeko, eta 
ezaguera matematiko horiek gainerako ezagutza-alorretarako duten izaera 
instrumentala hautematea. 
 
3. Kalkuluak eta estimazioak (numerikoak, metrikoak, etab.) segurtasunez eta 
konfiantzaz egitea, egoera bakoitzaren araberako prozedura erabiliz, 
eguneroko bizitzako egoerak interpretatzeko eta balioesteko (buruzko kalkulua, 
idatzia…), emaitzak sistematikoki berrikusiz. 
 
4. Informazio- eta komunikazio-teknologiak (ordenagailuak, etab.) zuzen 
erabiltzea, kalkuluak egiteko, informazioa bilatzeko, tratatzeko eta, batera edo 
bestera, baita matematika ikasten laguntzeko ere. 
 
5. Matematikak eguneroko bizimoduan duen egitekoa aintzakotzat hartzea, 
matematika erabiliz gozatzea eta matematikarekin dihardutenen moduak eta 
jarrerak balioestea; esate baterako, aukerak aztertzea, hizkuntza 
zehaztasunez erabiltzea edo ebazpideak eta soluzioak biltzen saiatua izatea 
eta malgutasuna izatea. 
 
6. Matematika gure kulturaren partetzat hartzea, historikoki izan duen eta 
egungo gizartean duen egitekoa kontuan hartuta, eta landutako matematika-
gaitasunak gizartean gertatzen direnak aztertzeko eta balioesteko aplikatzea; 
esate baterako, kultura-aniztasuna, ingurumena errespetatzea, osasuna, 
kontsumoa, genero-berdintasuna eta elkarbizitza baketsua. 
 
 
Naturaren  Zientziak 
 
1. Ikasleak bizitzako hainbat egoeratan, bakarka nahiz elkarlanean, 
argudiatzea; egiten dituen esperimentazio eta ikerketa txikien bidez lortutako 
datu propioak zein besteenak erabiltzea mezuak sortzeko eta bere 
pentsamendu kritikoa garatzeko, eta oreka ekologikoa hobestea naturaz 
gozatzeko eta hura hobetzeko.   
 
 
Gizarte Zientziak 
 
1. Ikasleak, bakarka zein elkarlanean, egoki justifikatutako analisi kritiko eta 
arrazoituak egitea egungo errealitate sozialei buruz, autonomiaz eta 
zuzentasunez, indagazioak eginez (ikertuz?) eta ondorioak argi eta zuzen 
adieraziz, bizitzea tokatu zaion mundua ulertzeko eta egungo gizartearen 
arazoen eta lorpenen zergatiei buruzko interpretazio pertsonalak egiteko. 
 
 
 
 
 
 
 



 
EDUKIAK 
 
Matematika 
 
1.  eduki multzoa. Zenbakiak eta eragiketak 
 

1. Zenbaki arruntak eta zenbaki-alfabetatzea 
 
- Zenbakien esanahia, eta eguneroko bizitzan nola erabili (zenbatu, neurtu eta  
ordenatu). 
- Komunikazioa eta zenbakiak. Eguneroko bizitzako zenbakizko testuak 
interpretatzea (prezioak erakusten dituzten erakusleihoak, publizitate-
liburuxkak…). 
- Benetako egoeretan zenbakiak nola erabili: irakurri eta idatzi, ordenatu eta  
alderatu, zenbakizko zuzenean adierazi, deskonposizioak egin, biribildu eta 
jolasetan erabili. 
- Zenbaki  ordinalak. Testuinguru errealetan nola erabili. 
 
 

2. Eragiketak 
 
- Batuketaren (batzeko edo eransteko egoerak) eta kenketaren (banatzeko edo 
kentzeko egoerak) esanahia, eta horiek nola erabili eguneroko bizitzan. 
- Eragiketa matematikoak ahoz eta idatziz adieraztea, eta batuketak eta 
kenketak kalkulatzea. 
 
 

3. Kalkulu-estrategiak 
 
- Batuketak eta kenketak nola kalkulatzen diren ulertzeko eta haiek egiteko 
oinarrizko estrategiak: manipulazioa eta zenbaketak, hatzak erabiltzea, 
zenbakizko zuzena, jolasak… 
- Zenbakien esanahia: 
. Buruzko kalkuluak egiteko, nork bere estrategiak nahiz estrategia 
akademikoak osatzea, eta horiek erabiltzea: deskonposizioa eta konposizioa.  
. Hurbilketa-kalkulua. Kalkulu baten emaitza zenbatesteko eta biribiltzeko, 
zenbait estrategia erabiltzea. 
. Buruzko eragiketak egitean, erabilitako prozesua ahoz azaltzea. 
- Kalkuluak idatziz egiteko estrategiak: 
. Batuketak eta kenketak kalkulatzea algoritmo akademikoak erabilita. 
. Kalkuluak idatziz egitean, erabilitako prozesua ahoz azaltzea. 
 
 

2. eduki multzoa. Neurketa: magnitudeak kalkulatzea eta estimatzea 
 
1. Diru-sistema 
- Txanponak eta billeteak ezagutzea, eta haien balioaren eta eguneroko 
objektuen arteko prezioak erlazionatzea.  
  



 
3. eduki multzoa. Problemak ebaztea 
 
1. Batuketaren edo kenketaren bat egitea eskatzen duten eguneroko bizitzako 
arazoak identifikatzea. 
 
2. Batuketak eta kenketak egitea dakarten zenbakizko zenbait problema 
ebaztea, aldaketa-, konbinazio-, berdintze- eta alderatze-egoera erreal eta 
errazei buruzkoak. 
 
3. Problema baten elementuak (enuntziatua, datuak, galdera, emaitza) eta 
aurre egin beharreko zailtasunak (hizkuntza ulertzea, zenbakizko datuak, 
kodifikazio eta adierazpen matematikoak, emaitzak, emaitza egiaztatzea eta 
garatutako ahozko komunikazioa). 
 
4. Batuketak eta kenketak egitea dakarten problemak ulertzeko eta ebazteko 
planteamenduak eta estrategiak: 
- ahoz, grafiko bidez eta idatziz emandako problemak. 
- problemak taldean, binaka eta bakarka ebaztea. 
- buruz, eta eragiketaren algoritmoa erabiliz, ebaztea. 
- problemak asmatzea eta ikaskideei jakinaraztea. 
- problemak ebaztean erabilitako prozesua ahoz azaltzea. 
 
5. Egoera irekiei buruzko problemak ebaztea, eta kalkuluei, neurketei eta 
geometriari buruzko matematika-ikerketa errazak egitea. 
 
6. Nork bere estrategia sortzea, problemak eta ikerketak ebazteko. 
 
 

4. eduki multzoa. Eduki komunak (Matematika/Hizkuntza) 
 
- Honako hauek adierazteko zehaztasuna eta argitasuna: kopuruak, zenbaki-
erlazioak, alderatzeak, sailkapenak eta neurri-unitate errazak. 
- Batuketa errazak eskatzen dituzten egoerak adierazteko hizkuntza egokia 
erabiltzea. 
- Batuketa- eta kenketa-eragiketen ikurrak, eta eragiketa horiek matematikoki 
nola adierazi.  
- Manipula daitezkeen materialak erabiltzea, matematika-edukiak ondo 
ulertzeko: dirua, horma-irudiak, erakusleihoak… 
- Honako hauen aldeko jarrera izatea: matematika-edukiak ikasteko eta 
erabiltzekoa, informazioa lortzekoa eta adieraztekoa, mezuak interpretatzekoa 
eta eguneroko bizitzako egoeretan problemak ebaztekoa. 
- Kalkuluak eta emaitzak txukun eta ordenatuta aurkezteko interesa izatea, eta 
neurketak egitean kontu handia izatea. 
- Lan kooperatiboan parte hartzea, ekitea eta elkarlanean aritzea, problemak 
aurkitzeko, ebazteko eta asmatzeko, eta gainerakoen lana errespetatzea. 
- Norberak dituen aukeretan konfiantza izatea, eta matematika ikastearekin 
zerikusia duten erronkei eta akatsei aurre egiteko jarrera ere bai. 
 
 



 
Naturaren Zientziak 
 

- Inguruneko elementu naturalak zaintzea, errespetatzea eta haiekin 
sentsibilizatuta egotea. 
- Landareei  zuzenean  eta  zeharka behatzea.  Ikus daitezkeen elementuen 
arabera sailkatzea, identifikatzea eta izendatzea.  
- Hondakinak, objektuak eta substantziak murriztea, berrerabiltzea eta 
birziklatzea. 
 
 
Gizarte Zientziak 
 
- Euroa kokatzea inguru fisiko batean (Europako mapa). 
- Gizartearekin duen erlazio ekonomikoa.  
- Herriko eraikinak eta haien erabilera (herriko merkatua). 
- Taldearen gogoetan, parte hartzean zein erabaki kolektiboak hartzean, 
elkarbizitzarako arauak erabiltzea. 
- Gure inguruan dauden eta aniztasun- eta aberastasun-erakusgarri diren 
kulturen adierazpenetara hurbiltzea, eta horiek aintzat hartzea. 
 
 

 

 

JARDUEREN SEKUENTZIA 

 

Hasierako fasea 

 
1. jarduera. Goazen Europara! (1 saio) 
 
2. jarduera. Orain kontatuko dizuet… (2 saio) 
 
3. jarduera. Ea zenbat ikasi dudan! (1 saio) 

 

 

Garapenaren fasea 

 
4. jarduera. Orga betean! (3 saio) 
 
5. jarduera. Dirua ezagutzen (1 saio) 
 
6. jarduera. Diruaz jolasten (2 saio)  
 
7. jarduera. Merkatua prestatzen (1 saio) 
 
 

 



Aplikazio eta komunikazio fasea 

 
8. jarduera. Handiak gara; proba bat ordenagailuan! (1 saio)  
 
9. jarduera. Goazen merkatura! (2 saio) 
 

 
Orokortzea eta transferentzia 
 
10. jarduera. Gu irakasle! (1 saio) 
 
Batetik, 9. jarduera amaitu ondoren, LMHko 1. mailako ikasleei gonbita luzatu 
egingo diegu gure merkatura etor daitezen. Bertan, LMHko 2. mailako ikasleak 
“1. mailakoen maisu/maistra” bihurtuko dira, eta erosketak egiten lagunduko 
diete. 
 
Bestetik, ikasleei beste arazo-egoera bat proposatuko diegu, unitate didaktiko 
honetan landutakoak aplikatzeko bidea egin dezaten. Oraingoan, okindegira 
joateko eskatuko diegu eta eurek bakarrik erosketa egiteko. 
 
11. jarduera. Hemen ez da ezer botako! (1 saio)  
 
 

EBALUAZIOA 

 

Adierazleak 

 
MATEMATIKA 
 
Eguneroko bizitzako zenbakizko testuetan zenbakiek duten balioa 
interpretatzea eta adieraztea, eta kopuru txikiei (kontatzea, irakurtzea, idaztea 
eta alderatzea eskatzen duten gertaera edo egoeretatik  ateratakoak) buruzko 
galdera eta problema errazak formulatzea, hiru zifrarainoko zenbakiak 
ordenatzea eta haien posizioa nahiz balioa adieraztea. 
 

 Zuzen interpretatzen du zenbakien balioa; esaterako,  zentzuz  ematen  
du erakusleihoetako prezioei buruzko informazioa eta eguneroko 
bizitzako testuetako zenbakizko informazioa. 
 

Eguneroko egoera ohikoetan, batuketa- eta kenketa-eragiketen bidez 
egitea oinarrizko zenbakizko kalkuluak; horretarako, prozedura mentalak,  
algoritmoak, kalkulagailua eta nork bere estrategiak erabiltzea. 
 

 Identifikatzen ditu batuketa- eta kenketa-eragiketak egin beharreko 
eguneroko egoerak. 

 Buruz erabiltzen ditu batuketa- eta kenketa-taulak, kalkuluak egin behar 
dituenean. 

 Erabiltzen du honako estrategia erraz hauetakoren bat buruzko  



kalkuluak egiteko: hamarreko eta ehuneko zehatzak batu; zenbakiak  
biribildu; emaitza zenbatetsi eta biribildu; edo batugaien ordena aldatu, 
hala errazago egingo duela uste badu. 

 Zuzen egiten du batuketaren algoritmo akademikoa, bururakorik gabe 
zein bururakoekin. 
 

Neurketarekin zerikusia duten zenbakizko testu errazak interpretatzea,  
eta ohiko objektuak, espazioak eta denborak neurtzea, neurri-unitate ez-
konbentzionalak (arrak, urratsak, lauzak…) eta konbentzionalak erabiliz. 
 

 Masa/pisua neurtzen badaki, tresna eta unitate ez-konbentzionalak 
(beste objektu batzuekin alderatuta) eta konbentzionalak (balantzak eta 
pisuak, g-koak eta kg-koak) erabiliz. 

 Edukiera neurtzen badaki, tresna eta unitate ez-konbentzionalak 
(potoak  eta graduatu gabeko beste ontzi batzuk) eta konbentzionalak 
(litroko,  litro erdiko… ontzi graduatuak) erabiliz. 

 
Eguneroko bizitzako objektuekin, gertaerekin eta egoerekin lotutako 
problema errazak ebaztea eta formulatzea, eragiketak aukeratuz eta 
dagozkien oinarrizko algoritmoak edo ebazteko beste prozedura batzuk 
erabiliz, kalkulagailua barne, eta jarraitutako prozesua ahoz azaltzea. 
 

 Eguneroko bizitzako truke-, konbinazio-, berdintze- eta alderatze-egoera 
errazetan, identifikatzen, ebazten eta asmatzen ditu eragiketa bakarreko 
batuketa-problemak. 

 Antzematen ditu problemetako zenbakizko datuak eta oinarrizko 
elementuak, eta, horiek ebazteko, bere erara erabiltzen ditu estrategiak. 

 Badaki zer eragiketa egin behar den problema bat ebazteko. 

 Matematikoki adierazten ditu egin beharreko kalkuluak. 

 Egiaztatzen du emaitza, eta argi azaltzen du zer prozesu erabili duen 
problema ebazteko. 

 
Matematika-lanetarako jarrera ona du, kalkuluak txukun eta ondo  
antolatuta aurkezten ditu, dituen ahalmenetan konfiantza du, eta erronkak 
eta ikaskuntzarekin zerikusia duten hutsegiteak gainditzeko jarrera du. 
 

 Matematika-jarduerak egiteko interesa adierazten du. 

 Saiatzen da ebazpideak bilatzen problema bat ebatzi behar duen 
bakoitzean. 

 Ardura dio matematika-lanak txukun eta ordenatuta aurkeztea. 

 Bere buruarengan konfiantza du matematika-jarduerak egiterakoan. 

 Parte hartzen du, eta errespetatzen ditu bere kideek egiten dituzten 
jarduerak. 
 

 
NATURAREN ZIENTZIAK 

 
Inguru fisikoko oinarrizko elementu eta baliabideen adibideak jartzea  
(eguzkia, ura, airea eta lurra); elementu horiek pertsonen bizitzarekin 



duten harremanaz eta haiek modu arduratsuan erabiltzeko beharraz 
jabetzea. 

 

 Aipatu  eta  balioesten ditu inguru fisikoa babesteko zenbait neurri, eta 
laguntzen du neurri horiek bere inguru hurbilean gauzatzen. 
 

Oinarrizko irizpideak erabiliz, norberaren inguruko animalia eta landare 
garrantzitsuenak ezagutu eta sailkatzea, bai eta, hainbat bide erabiliz  
lortutako informazioari esker, ezagunak diren beste zenbait espezie ere. 

 

 Hainbat informazio-iturri eta euskarri (behaketa  zuzena, argazkiak,  
IKTak, testuak...) erabiltzen ditu, eta informazio hori baliatzen du 
sailkapenerako.  
 

Higienearekin, elikadurarekin, jarduera fisikoarekin, atsedenarekin eta  
norberaren emozio eta sentimenduak kontrolatzearekin zerikusia duten  
praktika mesedegarrien adibideak jartzea, eta horiek osasunerako,  
ongizaterako eta gorputzaren funtzionamendu egokirako duten garrantzia 
adieraztea. 

 

 Elikagai osasungarriak eta ez-osasungarriak bereizten ditu.  
 
 

GIZARTEAREN ZIENTZIAK 
 

Familia-bizitzarentzat zein inguru hurbilarentzat garrantzitsuak diren  
zenbait gertakari denboran ordenatzea, ezarritako ereduei jarraituz. 

 

 Bere bizitzako gertakariak kontatzen ditu denbora-nozioak baliatuz 
(segida, aldiberekotasuna eta iraupena). 
 

Indarrek objektuetan dituzten begi-bistako ondorioak hautematea, eta 
materialen funtsezko ezaugarriak identifikatzea, aztertzea eta azaltzea,  
eta ezaugarriok bere eguneroko erabilerarekin lotzea. 

 

 Ezagutzen ditu behaketak egiteko oinarrizko tresnak, eta badaki tresna 
horiek erabiltzen. 
 

Materialekin eta substantziekin esperientzia errazak egitea autonomiaz, 
bai eta eguneroko bizitzako objektuak muntatzea eta desmuntatzea ere, 
eta horiek nola funtzionatzen duten eta modu egokian nola erabili 
deskribatzea. 

 

 Jabetzen da prozesuan egindako ikasketa-bideaz. 

 Arduratzen da objektuak, materialak, erremintak... zaintzeaz. 
 

Fenomenoen, behaketen edo bizitza naturaleko zein sozialeko 
gertakarien  inguruko informazioa biltzea eta galdera egokiak egitea, bere 
hurbileko inguruan behaketa sistematikoen arauei jarraituta, zenbait 
tresna eta erregistro argiak erabiliz.  



 

 Interesa eta jakin-mina du behaketaren bidez inguruko elementuak 
ezagutu eta identifikatzeko. 

 
Hainbat testuingurutan, talde-lanean aritzea helburu komunak  
lortzeko; lankidetza- eta errespetu-jarrerak aintzat hartzea, eta inolako 
bereizkeriarik ez onartzea taldekideen arteko berdintasuna abiaburu 
hartuta. 
 

 Aktiboki hartzen du parte talde-lanean. 

 Ideiak, sentimenduak eta proposamenak trukatzen ditu. 

 Berdintasunez eta errespetuz aritzen da lankidetzan taldekideekin. 

 Egiaztatzen eta balioesten ditu beste pertsona batzuek emandako 
azalpenak. 

 Aurrera egiten du adostasunak lortzeko elkarrizketa- eta komunikazio-
estrategia eraginkorrak erabiltzen, jardunbide demokratikoaren  
oinarrizko printzipioak betez. 
 

Bizikidetza demokratikoaren funtsezko zenbait balio ezagutzea, batik 
bat eskolan bete beharrekoak; eta, halaber, ohartzea herritarrek bete 
beharreko oinarrizko arauak betetzearen premiaz.  
 

 Ezagutzen ditu eskolako bizikidetza-arau oinarrizkoak. 

 Ideiak ematen ditu, eta elkarrizketaz baliatzen da barne-arauak 
adostasunez hobetzeko. 

 
 
EUSKARA 
 
Ahozko diskurtsoen esanahia ulertzea, haien erabilera-testuinguruan 
kokatuta; testu horien informazio garrantzitsua antzematea, eta beste 
egoera batzuetan aplikatzea ulertutakoa. 
 

 Testuko gaia identifikatzen du.  

 Jarraitzen die jarduerak egiteko emandako agindu edo jarraibideei.  

 Arretaz entzuten du. 
 

Haurren bizitzarekin lotutako testu idatzerrazak ulertzea, aurrez  
emandako  azterketa-jarraibideak erabiliz.  
 

 Testuak zer dioen azaltzen du, haren zentzu orokorra adieraziz. 
 
Hitzez adieraztea gertaerak, bizipenak edo ideiak era antolatuan azaltzen  
dituzten testu erraz eta laburrak. 
 

 Ulertzeko moduan eta erraz adierazten ditu ideiak eta iritziak. 
 
Ikastetxeko harreman-egoeretan parte hartzea, harremanaren oinarrizko 
arauak betetzea eta gainerako pertsonei begirunea erakustea. 



 

 Hitz egiteko txandaren zain egoten da. 
 

Eredu argiak baliatuta, haurren bizipenekin zerikusia duten testu idatzi  
errazak eta laburrak sortzea, irakaskuntza-mailari dagozkion egokiera eta 
zuzentasuna erakutsiz. 
 

 Testuak txukun eta argi aurkezten ditu. 
 

Idazketari buruz gogoeta egitea —testuak, esaldiak eta hitzak konparatuz 
eta eraldatuz—, eta, jakintza hori erabiliz, idazketa-sistemaren erabilera 
sendotzea. 

 

 Landutako ortografia-arauak betetzen ditu.  
 
 
Tresnak 
 

 Kahoot programa 

 ebaluaziorako probak (Gizarte: 01., 13., 25. eta 26. eranskinak) 

 taldeko ebaluaziorako errubrika (23. eranskina) 

 autoebaluaziorako errubrika (27. eranskina) 

 eguneroko behaketa 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gaia hasi aurretik… 

…GURASOENTZAKO GUTUNA 

Umeek ohar/gutun bat eramango dute etxera, gurasoei 

jakinarazteko hurrengo ekintza zertan datzan eta etxetik zer material 

ekarri behar duten eskolara. 

 

Gurasoentzako  gutuna 

Data: …………………………………………… 

Kaixo, familia: 

Diruaren gaia landuko dugu laster; hain zuzen ere, euroa non eta 

nola erabiltzen den ikasiko dugu. 

Horretarako, bi gauza eskatu nahi dizkizuegu: 

- Batetik, gaiarekin lotura izan eta eskura dituzuen liburuak, 

aldizkariak, posterrak… uzteko zuen seme-alabei, ikastetxera 

ekar ditzaten.  

- Bestetik, ikasgelan azoka txiki bat egiteko asmoa daukagu-

eta, ekar ditzatela etxerako erosi ohi dituzuen produktuen 

ontziak (ondo garbituta noski), hala nola esne- eta zuku-

brikak, xaboi- eta jogurt-potoak, arrautza-kaxak, zereal-kaxak, 

gaileta-kaxak, latak, fruten erretiluak… 

 

Mila esker zuen laguntzagatik, eta laster arte. 

LMH 2. mailako maisu-maistrak 

  



1. JARDUERA. GOAZEN EUROPARA! (1 SAIO) 

 Gelako ordenagailua piztuko dugu. Bien bitartean, ikasleei galdera 

batzuk egingo dizkiegu ahoz: 

- Non bizi gara? 

- Badakizue Europa non dagoen? Edo zer den? 

- Ezagutzen al duzue Europako herrialderen bat? 

- Egon al zarete Europako tokiren batean? 

 

 Aurreko jarduerako galderak erantzun ondoren (15 min, gutxi 

gorabehera), Europako Ekonomia Erkidegoaren koloretako mapa 

jarriko dugu pantailan, herrialde bakoitza Europako Erkidegoan 

zer urtetan sartu zen ikusteko. 

 

 

 Ikasle bakoitzari Europako mapa zuri bat banatuko diogu, 

pantailakoa bertan kopiatu eta kolorezta dezan. Jarduera hau 

egiteko, saio osoa erabiliko dugu. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ariketa amaitu ahala, Clic programarekin jolas daitezke ikasleak. Edo, bestela, 

horretarako beste saio bat erabil dezakegu: ordenagailuen gelara joan, eta 

hirunaka jolas daitezke bertan (gaiaren bukaeran ere egin daiteke: 

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1367). (Saioaren azken 10 minutuetan, gidatxo 

bat banatuko dugu –ikus hurrengo jarduera–, etxetik informazioa ekarri beharko 

dute-eta) 

 Informazioa etxean bilatu dute-eta, ondoren, gelan aztertuko dugu. 

 

1. Aukeratu herrialde bat. 

2. Informazioa bilatu gidoi hau jarraituta. 

3. Aukeratutako herriaren izena. Ikasle bakoitzak ahoz azalduko du 

herrialde hori zergatik aukeratu duen. 

4. Kokapena. 

5. Hizkuntza. 

6. Hiriburua. 

7. Lehen zer diru erabiltzen zuten, eta orain zer diru erabiltzen 

duten. 

8. Zer urtetatik den Europako Ekonomia Erkidegoaren partaide.  

9. Herrialdeari buruzko itxikeriak (janzkera, janaria…). 

10. Bertara joanez gero, zer ikus dezakegu? 

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1367


 

2. JARDUERA. ORAIN KONTATUKO DIZUET… (2 SAIO) 

 Ikasle bakoitzak arbelean idatziko du zer herrialde aukeratu duen (ezin 

da errepikatu). (5 min) 

 Ikasle bakoitzak txantiloi huts bat izango du galdera bakoitzari buruzko 

informazioarekin betetzeko. (25 min, gutxi gorabehera) 

 
IZENA: ………………………………………………………………  
 
DATA: …………………………………….. 
 
IZENBURUA: (Aukeratutako herrialdearen izena) 
……………………………..…………. 
 

a) Kokapena  
………………………………………………………… 
   

b) Hizkuntza 
……………………………………………………………………………………. 

 
c) Hiriburua 

……………………………………………………… 
 

d) Lehen zer diru erabiltzen zuten, eta orain zer diru erabiltzen dute? 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

e) Zer urtetatik da Europako Ekonomia Erkidegoaren partaide?  
 
………………………………………… 

 
f) Bitxikeriak (janzkera, janaria) 

 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

g) Bertara joanez gero, zer ikus dezakegu? 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 



 Hurrengo saioan jarraitu eta amaituko dugu ariketa hau: ume bakoitzak bere 

lana azalduko du (gehienez, 5 minutuko denbora izango du bakoitzak). 

 

 

3. JARDUERA. EA ZENBAT IKASI DUDAN! (1 SAIO) 

 Biribilean jarrita, denon artean laburbilduko dugu informazioa. 

 Galdetegi baten bidez (bakarka), ikasitakoa baloratuko dugu. (Gizarte 01 

eranskina) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 Azkenik, ikasleekin komentatu eta adostuko dugu unitate didaktiko 

honetan zer jorratuko dugun eta zer eskatuko diegun. 

  



4. JARDUERA. ORGA BETEAN! (3 saio) 

a) Gaiaren hasieran, pentsamendu-errutina egingo dugu. (10 min) 

Lehenengo, ikasleei ezkerreko irudia erakutsiko diegu; gero, 

eskuineko irudiko galderak bakarka erantzuteko eskatuko diegu; 

zeregin hori amaituta, ikasleak lauko taldetan jarriko dira, eta 

erantzunak elkarri kontatuko dizkiete.  (1. eta 2. eranskinak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) “Orga betean” izeneko irakurgaia bi aldiz irakurriko dute; hasieran, 

bakarka, eta gero, taldeka, ikasle bakoitzak pertsonaia bat hartuta. 

(30 min) (3. eranskina) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Testua irakurrita, galdera hauei ahoz erantzungo diete. (Irakasleak 

galdera egokienak aukeratuko ditu). (10 min)  (4. eranskina) 
 

 

 

d) Lehenengo, ikasleek marrazkiak moztu, beheko orrialdean kolatu eta 

istorioa kontatuko dute. Amaieran, irakasleak lana hartu eta ebaluatu 

egingo du. (50 min) (5-13 bitarteko eranskinak) 

 

Ebaluazioan, puntu hauek hartuko ditugu kontuan:  

 - sekuentziaren ordenaren egokitasuna 

 - irudien eta testuaren arteko koherentzia 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



e) Oraingoan, salerosketarekin zerikusia duten zenbait esamolde 

landuko ditugu hizkuntza-saioan, eta gero begi-bistan kokatuko 

ditugu gelan.  

 

 
ZERBAIT GEHIAGO NAHI DUEN 
GALDETZEKO 
 
Besterik?  
 
Bai, kilo bat sagar.  
 
Ez, eskerrik asko.  
 
 
 
ZER ETA ZENBAT NAHI DUEN GALDETZEKO 
  
Kaixo, zer nahi duzu?  
 
Ogi bat eta dozena bat madalena.  
 
Zenbat jarriko dizut?  
 
Kilo bat, mesedez.  
 
Zer nahi duzu?  
 
Porruak, mesedez.  
 
Ez dakit, ba al duzu sardinarik?    
 

 
KOPURUAK  
 
Sorta bat porru  
 
Lau tipula  
 
Kilo erdi azenario  
 
Kilo bat sagar  
 
Bi kilo laranja  
 
Kilo bat sardina 
  
Kilo eta erdi solomo  
 
Bi txuleta 
  
Dozena bat madalena   
 

  



5. JARDUERA. DIRUA EZAGUTZEN (1 saio) 

 

a) Aurrezagutzak aktibatzeko eta jakin-mina sortzeko, pentsamendu-

errutina egingo dugu. (10 min) 

Lehenengo, ikasleei ezkerreko irudia erakutsiko diegu; gero, 

eskuineko irudiko lehenengo bi zutabeetako galderak bakarka 

erantzuteko eskatuko diegu; zeregin hori amaituta, solasaldia egingo 

dugu gelan. Orduan, lehenengo galdera baliatuta, jakingo dugu 

ikasleek zer aurrezagutza duten gaiari buruz, eta, bigarren 

galderarekin, ikasleen jakin-minak aztertu eta gidatuko ditugu. 

Erantzunak batuta, horma-irudi bat osatzeari ekingo diogu. (Saioaren 

amaierarako utziko dugu azken galdera) (14. eta 15. eranskinak) 

  

 

  
 

 

b) Diruari buruzko azalpenak emango ditugu.   

 

 Dirua identifikatu. (10 min) 

 

Hasteko, ikasleei eskatuko diegu aurreko ariketan emandako 

lehen irudiari (ezkerrekoari) begiratzeko eta Europako dirua 

identifikatzeko bertan. Eta munduan hainbat diru mota daudela 

komentatu ondoren, “euro” hitza aipatuko dugu. Horrela, 

Gizarte Zientzietan lantzen ari diren “Europa” gaiarekin lotuko 

dute euroarena. Jarraian, ariketa hau egingo dute, eta denon 

artean zuzenduko dugu. (16. eranskina) 

 

 



 Txanpon eta billete bakoitzaren balioa ezagutu. (15 min)  

 

Arbel digitalean, txanpon eta 

billete bakoitzaren balioa 

azalduko diegu irudi hau 

baliatuta. Txanponen eta 

billeteen koloreek eta tamainek 

lagunduko digute zeregin 

horretan. Diruaren balioaz 

gain, beste eduki batzuk ere landuko ditugu; hala nola euro eta 

zentimo balio-unitateen ikurrak zein diren eta nola idatzi behar 

diren, eta txanponen eta billeteen arteko baliokidetasunak zein 

diren (adibidez: 1 € = 100 cent  2 x 50 cent  5 x 20 cent…) 

(17. eranskina) 

 

Aurreko ariketa egindakoan, PowerPoint bat jarriko diegu 

ikasleei arbel digitalean. Eta arbelean azaldutakoa ulertu 

dutela baieztatzeko, ariketa bat egingo dute dirua erabilita 

(kartoizko dirua erabiliko dute). (15 min) (PowerPointa 

eranskina)  

 

 

 

 

 

  



c) Nola ordainduko dugu? Zer diru mota erabiliko dugu? Bi galdera 

horiek jarriko ditugu mahai gainean, ikasleak ohiko gauzen prezioaz 

konturatu daitezen. (10 min) (17 B eranskina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Saio honen hasieran egin gabe utzitako galderari erantzungo diote 

ikasleek jarraian. Eta ariketa hori baliatuko dugu hurrengo saioa 

hasteko eta aurreko egunekoa gogoratzeko. (5 min) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. JARDUERA. DIRUZ JOLASTEN (2 saio) 

a) Aurreko eguneko azken erantzunak baliatuta, horma-irudia amaituko 

dugu, eta, aldi berean, orain artean azaldutako edukiak berrikusiko 

ditugu. (10 min) 

 

b) Dirua zenbatzeko ariketak egingo ditugu, ikasketa kooperatiboko 1-2-

4 teknika erabilita. (20 min) (18-20 bitarteko eranskinak)   

c)  

 

 

   

 

 

d) Ariketa hau ordenagailuan egingo dute, orain arte ikasi dutena 

finkatzeko. Horretarako, beherago dagoen “EURO.html.url” estekaren 

gainean klik eginda aterako den pantailan ekingo diote ariketari. (20 

min)  

 

EURO.html.url
  



d) Folio birakariaren teknika erabilita, honako ariketa hauek egingo dituzte 

ikasleek, dirua zenbatzen eta diru-kopuruak idazten ikas dezaten. Gero, 

denon artean zuzenduko  ditugu. (15 + 10 min) (21. eta 22. eranskinak)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Ordenagailuak erabilita, joko hauek baliatuko ditugu orain arte ikasitakoa 

finkatzeko. Egin klik beheko esteketan. (30 min) 

 

http://txepetxa.webcindario.com/didacticos/erosi.html  

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1367 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://txepetxa.webcindario.com/didacticos/erosi.html
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1367


7. JARDUERA. MERKATUA PRESTATZEN (1 saio)  

Ikasleek merkatua prestatuko dute etxetik ekarritako materialekin. 

Horma-irudi bat sortuko dute, eta, bertan, 

dendaren izena jarriko dute, eta salgaien 

prezioak ere bai. Zeregin hori taldeka egingo 

dute. Eta azkenik, ikasle bakoitzaren lana zein 

taldearena ebaluatzeko, errubrika hau beteko 

dute saioaren amaieran. (23. eranskina) 

 

 

 

 

8. JARDUERA. HANDIAK GARA; PROBA BAT ORDENAGAILUAN! (1 saio)  

 

Kahoot erabiliz, proba bat egingo dute ikasleek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joko horretara heltzeko, bide hau jarraitu: 

 

Kahoot find kahoots  euroa (idatzi)  iritsi zara (ezinbestekoa da 

erregistratuta izatea) 

 

 

 

  

 

 

 

 



9. JARDUERA. GOAZEN MERKATURA! (2 saio) 

Heldu dira gure proiektuaren mamia praktikan jartzeko egunak. Ikasle guztiak 

izango dira dendari eta erosle, zereginak txandakatuz.  

Merkatuan, ikasleen zereginak hauexek dira: 

a) Nor bere saltokiaz arduratuko da. Bezeroei produktuak saldu, kobratu 

eta kanbioak itzuliko dizkio (zeregin hori ez dugu ebaluatuko, oso 

zaila da-eta datu zehatzak lortzea; gainera, hurrengo zereginak datu 

dezente emango dizkigu ebaluatzeko). 

 

b) Erosleak denda guztietara joango dira erosketak egitera, eta ariketa 

batzuk egingo dituzte bertan. Hona hemen jarraibideak: 

 

1) Bosgarren jardueran esan dugu ikasleek 

prezioen zerrenda egin beharko dutela. 

Demagun eskuinaldean dagoen irudia haiek 

egindako zerrenda dela, eta fruta-dendara joan 

behar dutela. (24. eranskina) 

 

 

 

 

 

2) Lehenik, ikasleek hau bezalako bi txartel hartu eta beteko dituzte. 

(25. eranskina)   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



3) Azkenik, ikasleek fitxa hau beteko dute. Eta irakasleak ebaluatuko 

du. (26. eranskina) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ikasle bakoitzak bere burua ebaluatuko du errubrika honen bitartez. 

(27. eranskina) 

      

 

 

 

 

 

 

 

10. JARDUERA. GU IRAKASLE! (1 saio) 

Batetik, 9. jarduera amaitu ondoren, LMHko 1. mailako ikasleei gonbita egingo 

diegu gure merkatura etor daitezen. Bertan, LMHko 2. mailako ikasleak “1. 

mailakoen maisu/maistra” bihurtuko dira, eta erosketak egiten lagunduko diete. 

Bestetik, ikasleei beste arazo-egoera bat proposatuko diegu, unitate didaktiko 

honetan landutakoak aplikatzeko bidea egin dezaten. Oraingoan, okindegira 

joateko eskatuko diegu, eta, erosketak, eurek bakarrik egiteko bertan. 

 

 



11. JARDUERA. HEMEN EZ DA EZER BOTAKO! (1 saio)  

Merkatuko kontuak amaituta, sobera geratu zaizkigun materialak 

birziklatu edo berrerabili egingo ditugu. Hona hemen horretarako 

ariketak: 

 

a) Aurrezagutzak aktibatzeko eta jakin-mina sortzeko, pentsamendu-

errutina egingo dute. Lehenik, ikasle bakoitzak fitxa hau beteko du. 

(bir 01 eranskina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gero, denon artean zuzenduko dugu ariketa, eta hitzen esanahiak 

argituko ditugu. 

 

 

 

b) Esan diegu materialak berrerabiliko ditugula. Hona hemen zer 

material erabiliko dugun horretarako: 

 

1. Kartoizko kutxa 

2. Arrautza-kutxa 

3. Jogurt-potoa 

4. Esne-brikak 

 

 

c) Aipatu berri dugun materialarekin zer egin dezaketen azalduko diegu 

ikasleei:  

 

- bideo baten bitartez  



 

https://www.youtube.com/watch?v=FaTBgrlF22 

 

 

- argazkien bitartez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FaTBgrlF22


Eta ondoren, lanean hasiko gara. Horretarako, ikasle bakoitzak nahi 

duen materiala hartuko du eta nahi duen lanari ekingo dio (hemen 

azaldutakoren bat izan daiteke, edo berak asmatutakoa). 

 

d) Bukatzeko, dena garbituko dugu. Soberakinak (bai eskulanetakoak,  

bai dendakoak) birziklatze-ontzietan sartuko dituzte, material bakoitza 

eta hari dagokion kolorea kontutan hartuta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


