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SARRERA 

 
 Adituek diotenez, matematikarekin nolabaiteko zerikusia 

duten esperientziak edo jolasak bi-hiru urteko umeei eskaintzea 

komenigarria izan daiteke, eta onuragarria haien garapenerako. 

Horretarako, Matemáticas intuitivas e informales1 liburuak 

proposatzen dituen ildoak hartu dugu aintzat, haurren 

inguruarekiko berezko interesak eta jakin-mina era ludiko batez 

bultzatzeko. Beraz, bide horretan sakontzeko asmoa izan dugu 

jarduera sorta hau antolatzean. 

 

 Proiektu honek R-600 ikastaroaren curriculumarekin lotura 

izan behar duenez, Euskal Mitologiako zenbait pertsonaia (Mari, 

Galtzagorriak eta Basajaun) aukeratu ditugu jarduerak 

aurkezteko. Jakina da, egun, gure eskoletan askotariko taldeak 

eta ikasleak daudela. Horren harira, pertsonaia horiek ezagututa, 

umeek gure kulturarekin lehenengo loturak egiteko aukera izango 

dute, matematika lantzearekin batera. 

 

 Azkenik, jardueretako materialak aukeratzeko, irizpide 

bereziak erabili dira. Gure ingurunea maite dugunez, zaindu egin 

behar dugu nahi eta nahi ez; horregatik, lan honetako jarduerak 

garatzeko, material birziklagarriak aukeratu dira (kartoizko 

kutxatxoak, trapuak...) edo jatorria naturan dutenak 

(egurrezkoak, artilezkoak, zumezkoak...). Hori bai, kontuan 

izanda, betiere, umeen segurtasuna bermatuko dela material 

horiek manipulatzean. 

                                                 
1
 ALSINA, Ángel: Matemáticas intuitivas e informales de 0 a 3 años. Elementos para empezar bien. 

Narcea, Madrid, 2015. 
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MARKO TEORIKOA 

  
 Haur Hezkuntzako etapan, haurrek dena batera ikasten 

dute; ez daude bereizita esperientzietako eremuak, eta 

irakasleak kontuan izaten du, ahal den neurrian, ikasleak berak 

sortu behar duela ezaguera. Proiektu honi ekitean, ikuspen 

integratzaile hori izan da gogoan.  

 

Adin horretako umeek, sarritan, egiten dituzte 

matematikarekin zerikusia duten hainbat jolas edo ekintza; 

honako hauek, besteak beste: “Altxorren saskia” (bi urte izan 

aurretik), eta “Jolas heuristikoa” eta “Esperimentazio ekintzak” 

(bi urtekoen gelan), esaterako. Dena den, proiektuan proposatuko 

diren jolasak ere lagungarriak izan daitezke haurrak arlo 

horretan lantzen diren buru-lanetan trebatzeko (parekatzea, 

sailkatzea, gehitzea…). 
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● Elementuen eta multzoen arteko loturak eta zenbakirik 

gabeko kuantifikazioak egitea (asko, gutxi, batzuk, etab.).  

● Ohiko lekuetan orientatzea eta espazio-nozio batzuk 

hitzez adieraztea, haurra bera eta/edo gauzak non dauden 

azaltzeko.  

● Eguneroko bizitzako ekintzen denbora-segidaz ohartzea eta 

eguneroko ekintza eta jarduera errepikatuak aurreratzea. 
 
 

EDUKIAK 

 

Legearen2 arabera, Haur Hezkuntzako lehenengo ziklorako, 

matematika-hizkuntzari dagozkion eduki hauek proposatzen dira:  

 
 Hiru eduki horiek hartuko dira aintzat gure jarduerak 

eraikitzeko; baina, halaber, ez da ahaztu behar ikaste-prozesuan 

beste hainbat arlok ere hartzen dutela parte. Ondorioz, umeek 

aukera izango dute bestelako edukiak ere ikasteko, beti 

bakoitzaren heldutasuna eta garapen-erritmoa aintzat hartuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 237/2015 DEKRETUA, 39 orr. abenduaren 22koa, Haur Hezkuntzako curriculuma zehaztu eta Euskal  

Autonomia Erkidegoan ezartzekoa. Euskal Herriko agintzaritzaren aldizkaria 2016ko urtarrilaren 15a. 
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HELBURUAK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bi urtekoen gelan, matematika informalen bidetik, 

jarduera erakargarriak proposatzea. Horrekin, umeen 

interesa piztu eta, aldi berean, egiten dutenari buruzko 

elkarrizketa esanguratsuak sortu nahi dira.  

 

 Euskal Mitologiako zenbait pertsonaiari (Mari, 

Galtzagorriak eta Basajaun) adin horretako umeei 

egokitutako hurbilketa xume bat egitea. 

 

 

 Inguruko ez-ohiko zenbait material ezagutzea eta 

segurtasunezko giro batean  erabiltzea (jatorria naturan 

duten batzuk, birziklagarriak; musika tresnak, jantziak...). 
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METODOLOGIA 
 

NOLA AURKEZTUKO DITUGU JARDUERAK? 

 
 Proiektuko jarduerei ekin baino lehen, Mariren mundu 

magikoan  murgilduko gara, baina, haurrak ez beldurtzearren,  

jainkosaren ezaugarriak leunduz. Beraz, hauxe kontatuko diegu: 

 

 
 
 
 

 Hortaz, Mari ezagutu ondoren, Mariren kutxan haren 

opariak ailegatuko dira gelara astero, hamabostean behin edo 

hilero. Baina, noizean behin, beste pertsonaia batzuen irudiak ere  

(Galtzagorriak edo Basajaun) agertuko zaizkigu: 

 

 
 
 

 

 Mari Naturaren  erregina da. 
 Egia esaten du eta bere hitza betetzen du. 
 Bere lagunei opariak eskaintzen dizkie. 
 Mendiko kobazulo batean bizi da. 

 Galtzagorriak  txiki-txikiak dira. 
 Galtza gorriz jantzita daude. 
 Kutxa txikietan bizi dira. 
 Laguntza ematea gustatzen zaie. 

 

 Basajaun basoan bizi da eta natura zaintzen du. 
 Handi-handia da eta iletsua. 
 Ardien laguna da eta, otsoa etortzen denean, 

orroak botatzen ditu abisatzeko. 
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MARIREN KUTXAREN ERABILERA  

 

 
Proiektua martxan jartzean,  honako xehetasun hauei 

erreparatuko diegu: 

 

 Marik bere opariak bidaliko dizkigu kutxan, matematika 

lantzeko hainbat jarduera egin eta gelan jolasteko. 

 

 Jardueretan ez dugu material gehiegi erabiliko, umeen 

arreta galtzeko arriskua saihesteko. 

 

 Ikasleen jakin-mina piztearren, Mariren kutxa gelatik 

kanpo gordeko dugu eta proiektuko jarduerak garatzeko 

uneetan bakarrik agertuko da gelan. 

 

 Zenbait jarduera garatzeko, aparteko materialak beharko 

dira (gelako kulunka, oihal handi bat, musika jartzeko 

tresna…). 
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MATERIALAK 
 

Jardueretarako materialak prestatzean, zenbait irizpide  
hartuko dira kontuan. Honako hauek dira: 

 

 
 

 
Horiek guztiak kontuan izanda, hona hemen proposatutako 

materialen zerrenda: 

 

NATURAN JATORRIA DUTEN MATERIALAK 
 

 Zurrunak. Zumezko saskiak, pinaburuak, harriak, 

makilatxoak, egur zatiak, oskolak, kalabaza txikiak, zurezko 

koilarak eta sardexkak, patata txikiak, intxaurrak, 

gaztainak… 

 

 Bigunak. Artilez eta kakorratzez egindako pilotak,  borlak...  

 

 Ahal dela, birziklagarriak edo naturan jatorria duten 

materialak erabiliko dira. 

 

 Zenbat eta originalagoak izan, hobe. Ohiko ekintzetan  

(jolas heuristikoan, esperimentazio ekintzetan edo 

plastikan) agertzen diren materialak baztertuko ditugu, 

umeak ez aspertzeko. 

 

 Haurren segurtasuna bermatuko ez duen materialik ez dugu 

erabiliko, adin horretako umeek segurtasun-giroan jolastea 

ezinbestekoa baita. 
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 Hotzak eta beroak. Izotz-kuboak, usain-belarrez 

betetako zakutxoak... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL BIRZIKLAGARRIAK 

 

 Jogurt-poteak, trapuak, kartoizko kutxatilak, koloretako 

paperezko txoriak, egunkari-paperezko hegazkinak, 

plastikozko ur botilak... 
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MUSIKA-TRESNAK 

 

 Panderoa, zintzarriak, kaskabilo sortak, kanpaiak… 

 

 

JANTZIAK 

 

 Zapiak, galtzerdiak, espartinak edo abarkak, eskularruak, 

txapelak...  

 

 

 

 

 

 

 

BESTE BATZUK 

 

 Oihal handi batzuk, uztaiak, sukaldeko tenporizadorea, gelako 

kulunka, aurpegia margotzeko pinturak, txartelak marrazki 

edo  argazkiekin, maskarak… 
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JARDUERAK 

 

JARDUEREN ANTOLAMENDUA 

  
 

NOLA? 

 

Talde txikitan landuko dira, gelako talde erdiarekin, hain 

zuzen ere (bederatzi ume, gehienez). Jolas heuristikoa edo 

esperimentazio-jarduerak egiteko, gelako taldea banatzen 

den unea  balia dezakegu, eta geratzen direnekin egin 

matematika-jolas horiek. 

 

 

NOIZ? 

 

Normalean arreta eskatzen duten jarduera horiek goizeko 

lehen orduetan egingo ditugu (jolastokira joan baino lehen), 

haurrak lasaiago egoten baitira. 

 

 

NON? 

 

Gelan bertan, edo beste lekuren  batean; umeengan 

jolasteko irrika sortzen laguntzen badu horrek,horixe baita 

garrantzitsuena. 

 

 

JARDUEREN 

IRAUPENA 

 

Jardueren aurkezpena ez da oso luzea izango (hamar edo 

hamabost minutukoa), umeak ez aspertzeko. Gero haiek 

materialak libreki manipulatuko dituzte saioa bukatu arte 

(ordu erdi bat edo). 

 

 

ZER? 

 

Lehendabizi Mariren Kutxa aurkeztu, eta hari buruz hitz 

egingo dugu umeekin.  

Kutxan dagoena asmatzeko hipotesiak egingo dituzte. 

Kutxatik materialak aterako ditugu eta matematika- “lanak” 

planteatuko dira. Denon artean asmatzen saiatuko gara. 

Emaitza guztiak baliagarriak dira. 

Materialak umeen eskura utziko dira gero, haiek libreki jolas 

daitezen (saioa bukatu arte). 

Materialak Mariren kutxan  gordeko dira berriro. 
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JARDUEREN ZERRENDA 

 
Hogeita hamar jarduera proposatzen ditugu ikasturtean 

egiteko (hamar jarduera hiruhileko); nolanahi ere, 

eskola-egutegiaren eta taldeen ezaugarrien arabera, beste era 

batera  ere banatu daitezke. 

 

Curriculumean agertzen den matematika arloko edukiei 

erreparatuz, proposatzen diren jarduerak hiru multzotan 

aurkeztuko ditugu:  

 

 

 

 

1.1. Bakoitza bere tokira 
 

Materiala. Bi edo hiru saski, pinaburuak, oskolak eta patata 

txikiak. 

 

Prozedura. atera Mariren kutxatik materialak nahasian eta 

kokatu umeen aurrean multzo batean; jarri saski bakoitzean ale 

bat eredu moduan; gero, haien laguntzarekin, sailkatu multzoko 

elementuak saskietan. 

 

Elkarrizketa sortzeko galderak; adibide batzuk. “Zenbat gauza 

daude saski horretan? Asko, gutxi, batzuk...? Eta hor?”. 
 

Zer landu nahi dugu? behaketa,  identifikazioa, kuantifikazioa, 

konparazioa eta espazio-orientazioa.  

 

1. multzoko edukia. Elementuen eta multzoen arteko loturak eta zenbakirik 

gabeko kuantifikazioak egitea (asko, gutxi, batzuk, etab.).  
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1.2. Non dago nire laguna? 

 
Materiala. Galtzerdiak, eskularruak eta zapatila-pareak. 

 

Prozedura. Atera kutxatik bikote bakoitzeko lagun bat 

‒adibidez, galtzerdi gorri bat, urdin bat, abarka bat, zapatila 

txuri bat; hamar-hamabi ale atera arte‒ eta jarri umeen aurrean 

saski handi batean; zabaldu kutxakoak guztien aurrean; 

txandaka, ikasle bakoitzak saskitik gauza bat hartuko du eta 

lurrean dagoen objektuaren laguna aurkitu beharko du. 

 

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Berdinak al dira bi 

gauza horiek? Nolakoa da hau? Zertarako dira? Non dago bere 

kidea?”. 

 

Zer landu nahi dugu? Behaketa, konparazioa eta identifikazioa. 
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1.3. Tontorrak egiten 

 
Materiala.  Berrogei intxaur, hamar gaztaina, saski bat eta bi 

zapi. 

 

Prozedura. Atera kutxatik  nahasian intxaurrak  eta gaztainak 

eta utzi lurrean saskiaren barruan. Gero, hartu fruitu bakoitzeko 

bana, bakoitzaren ezaugarriak (kolorea, azala, itxura...) umeekin 

aztertzeko. Ondoren, haien laguntzarekin, bi multzo osatuko 

ditugu zapien gainean; bata intxaurrekin eta bestea gaztainekin.  

 

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Zein da tontor 

handiena?  Eta txikiena? Hemen, zapi honetan zenbat fruitu 

daude? Asko? Gutxi? Eta bestean? Zer uste duzue?”. 

 
Zer landu nahi dugu? Behaketa, konparazioa, identifikazioa eta 

kuantifikazioa. 
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1.4. Serieak egiten ikasten 
 
Materiala. Harritxo eta izozki-makila kopuru bera eta zinta 

itsasgarria. 

 

Prozedura. Atera kutxatik zinta eta itsatsi zati bat lurrean 

(metro eta erdiko luzerakoa, gutxi gorabehera). Gero, atera 

harritxoak eta makilak bereizita eta aztertu haien ezaugarriak. 

Umeei segida bat egiteko proposatuko diegu (harri bat, makila 

bat; harri bat...). Horretarako, bakoitzak ale bat hartuko du eta 

zintaren gainean kokatuko du dagokion hurrenkeran. 

   

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Begira zer dagoen 

hor, zer jarriko dugu orain? Zuk ipiniko duzuna berdina ala 

desberdina da? Non daude besteak? Saskian asko ala gutxi 

geratzen  dira?”. 

  

Zer landu nahi dugu? Identifikazioa, kuantifikazioa, behaketa, 

konparazioa eta espazio-orientazioa. 
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1.5. Erritmoari jarraitu! 
 
 
Materiala. Panderoa edo danborra. 

 

Prozedura. Atera kutxatik panderoa edo danborra eta eman 

kolpe bat. Animatu umeak soinu hori errepika dezaten txalo bat 

joz. Gero, eman kolpe asko jarraian, haiek txaloka erantzun 

dezaten. Gauza bera egin dezakete salto bat edo saltoak eginez, 

oinek lurra zapalduz, belaunetan txalo joz... Ondoren, umeak izan 

daitezke panderoa joko dutenak, laguntzarekin edo laguntzarik 

gabe, jolasa errepikatzeko.  

 

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Zenbat kolpe entzun 

ditugu, bakarra ala asko?  Eta orain? Zenbat txalo eman behar 

dira?”. 

 

Zer landu nahi dugu? Arreta, entzumena, konparazioa eta 

kuantifikazioa. 
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1.6. Zer dago barruan? 
 

Materiala. Oihalezko zakutxoak eta barnean makila txikiak, 

ezkurrak, harritxoak edo gaztainak. Batzuk ia beteta egongo 

dira; beste batzuk, berriz, oso gauza gutxirekin. Ondo itxita 

egon behar dute. Saski batzuk ere beharko dira. 

 

Prozedura. Atera kutxatik zakutxo bat eta pasa haurrei,  

eskuartean izan dezaten. Esan ukitzeko, baina ireki gabe. 

Ondoren, eskatu hipotesiak, barruan zer egon daitekeen eta 

zenbat (asko ala gutxi) banan-banan asma dezaten. Guztiek bere 

iritzia eman eta gero, zakutxoa askatuko dugu eta barrukoa 

saskira bota, hipotesiak baieztatzeko. Gero, beste zakutxo bat 

aterako dugu kutxatik, gauza bera egiteko. 

 

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Zer egongo da 

hemen? Margoak al dira? Zer uste duzu, asko ala gutxi daudela? 

Ikusi nahi al duzue?”. 

 
Zer landu nahi dugu? Konparazioa,  identifikazioa, 

kuantifikazioa eta hipotesiak. 
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1.7.Handiak eta txikiak 
 

Materiala. Kakorratzez egindako hamazortzi bolatxo (bi 

tamainatakoak), bi saski eta zapi bat. 
 

Prozedura. Atera kutxatik zapia eta saskiak eta utzi lurrean. 

Gero, kokatu bolatxo guztiak zapiaren gainean umeek ikus 

ditzaten. Bi tamainatako bolatxoak haiekin batera aztertuko 

ditugu eta hainbat saskitan jarriko ditugu. Laguntza  eskatuko 

diegu bolatxoak tamainaren arabera sailkatzeko. 

 

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Bi bolatxo hauek 

berdinak al dira? Nolakoak dira? Non ipiniko dugu hau? Saski 

honetan asko daude? Non daude gutxi?”. 

 

Zer landu nahi dugu? Behaketa, identifikazioa, konparazioa eta 

kuantifikazioa.   
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1.8. Bikoteak egiten 
 

 

Materiala. Zurezko hamar koilara, zortzi sardexka (tamaina 

berekoak, ahal bada) eta zapi bat. 

 

Prozedura. Hustu kutxa eta utzi lurrean barrukoa zapiaren 

gainean. Behatu ondoren, irakasleak edo ikasleren batek, haren 

laguntzarekin, koilarak eta sardexkak banatuko ditu (bakoitzari 

bata ala bestea emanez). Sobera geratuko direnak zapian utziko 

ditugu. Ondoren, bikoteak egiten saiatuko gara; hau da, koilara 

bat sardexka batekin elkartzen, eta lurrean utziko ditugu haien 

bistan, ilara bat osatuz. 

 

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Bi gauza hauek 

berdinak ala desberdinak dira? Zertan dira desberdinak? Zer 

falta da hemen? Non daude koilara ala sardexka gehiago? Zein  

ilara da luzeagoa?”. 

 

Zer landu nahi dugu? Behaketa, identifikazioa, konparazioa, 

kuantifikazioa, banaketa eta parekatzea. 
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1.9. Paperezko txoriak 
 

 

Materiala. Birziklatutako edo egunkariz egindako bi tamainatako 

hamazortzi paperezko txori eta oihal handi bat. 

 

Prozedura. Atera paperezko txoriak kutxatik eta zabaldu 

oihalaren gainean. Umeek txandaka paperezko txori bat hartuko 

dute (handia ala txikia aukeratuz) eta gelako zuhaizpean edo 

haren inguruan hegan kokatu beharko dute tamainaren arabera. 

 

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Bi hauek berdinak al 

dira? Hau nolakoa da, handia ala txikia? Txori txikiek oraindik ez 

dakite hegan egiten. Non egongo dira? Eta handiak?”. 

 

Zer landu nahi dugu? Behaketa, identifikazioa, konparazioa, 

kuantifikazioa eta espazio-orientazioa. 
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1.10. Memory 
 

Materiala. Lau txartel animalien marrazki3 bikoiztuekin (Memory 

jolasean erabiltzen direnen antzekoak). Oihal handi bat. 

 

Prozedura. Atera kutxatik oihala eta zabaldu lurrean. Gero, 

txartelak buelta emanda, kokatu bi ilaratan. Ume bakoitzak, 

txandaka, aukera izango du txartel bati buelta emateko eta 

animaliaren izena asmatzeko. Txartel bera ez bada, berriro ahoz 

behera utziko du; bera bada, bikotea osatu eta aparte ipiniko du. 

 

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Zein da animalia hau? 

Nola egiten du? Non dago bere anaia? Hau berdina al da? Ipini 

hor. Elkarrekin jarriko ditugu”.  

 

Zer landu nahi dugu? Behaketa, identifikazioa eta parekatzea. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                 
3
 Marrazkiak eranskinean  agertzen  dira (46.  or.) 
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2. multzoko edukia. Ohiko lekuetan orientatzea eta espazio-nozio batzuk 
hitzez adieraztea, haurra bera eta /edo gauzak non dauden azaltzeko.  

  

 
 

2.1.Txerrikumeen etxea 
 
Materiala. Oihal handi bat eta txerrikume-maskarak. 

 

Prozedura. Atera kutxatik oihala eta, bi edo hiru aulkiren 

gainean oihala teilatu gisara jarrita, eraiki etxetxo bat. Bi edo 

hiru ume, maskarak jantzi ondoren, txerrikumeak izango dira eta, 

irakaslearen aginduz, etxe barruan edo kanpoan kokatuko dira. 

Horrela jolastu, talde osoa kanpoan edo barruan kokatu arte. 

 

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Non daude 

txerrikumeak orain? Barruan ala kanpoan? Txerritxo hori non 

geratu da? Eta besteak? Otsoa etorriko balitz, zer egingo 

lukete?”. 

 

Zer landu nahi dugu? Espazio-orientazioa, kanpoan-barruan  

nozioak ezagutzea eta jolas sinbolikoa. 
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2.2. Ongi entzun 
 
Materiala. Oihal handi bat, kanpaia eta kaskabiloak. 

 

Prozedura. Atera kutxatik oihala eta, bi aulki handi hartuta, 

gortina moduan jarri (txotxongilo-antzerkian bezala). Atera 

musika tresnak, eta ondo erakutsi eta gero, irakaslea gortinaren 

ondoan jarriko da zutik. Orduan kaskabiloak aurrean izango ditu, 

esku batean; eta, bestean, atzean, bizkarrean, berriz, kanpaia. 

Aurrean edo atzean duen tresna jotzean, umeak gortinaren 

aurrean edo atzean jarriko dira. Jotzen duen bitartean 

irakasleak “aurrean” edo “atzean” esango die haurrei laguntzeko. 

Jolasa ikasi ondoren, umeek binaka jo ditzakete tresnak 

txandaka. 

 

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Non gaude orain? Zer 

daukat aurrean? Zer daukat atzean? Zer dago hor, gure aurrean? 

Eta gure atzean?”. 

 

Zer landu nahi dugu? Espazio-orientazioa, aurrean-atzean 

nozioak ezagutzea eta soinuak bereiztea. 
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2.3. Behia eta txoria 
 
Materiala. Zintzarri bat, kutxa txinatar bat (musika-tresna) eta 

bi domina edo zintzilikario4; batean behi baten marrazkia 

agertuko da eta bestean txori batena. 

 

Prozedura. Atera dena kutxatik eta behatu ondo. Gero, bi ume 

jarriko dira beste guztien aurrean, baina bat ezkerreko aldean 

eta bestea, eskuinean. Bietako bati behiaren domina eta 

zintzarria emango dizkiogu. Besteak, berriz, txoriaren domina 

eta txinatar kutxa jasoko ditu. irakasleak behiari zintzarria  

jotzeko esango dio eta orduan gainontzeko umeak behiaren 

ondoan jarriko dira. Gero txoriari  txinatar kutxa jotzeko esango 

dio eta guztiak txoriaren ondora  joango dira. Txandaka 

jolastuko dira. 

 

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Zer entzun dugu? 

Noren ondora joan behar dugu? Noren ondoan gaude?”. 

 

Zer landu nahi dugu? Espazio-orientazioa, ondoan nozioa 

ezagutzea eta soinuak bereiztea. 

 
 

 
 

                                                 
4
 Marrazkiak eranskinean  agertzen dira (47.or.) 
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2.4. Katutxoak 
 
 
Materiala. Aurpegia margotzeko pinturak. 

 

Prozedura. Atera margoak kutxatik eta aztertu. Katuen 

ezaugarriak aipatuko ditugu eta ibiltzeko erari eta ohiturei 

buruz hitz egingo dugu. Gero, bi umeri katuak izatea proposatuko 

diegu eta, nahi izanez gero, aurpegiak margotuko dizkiegu. 

Ondoren, gelako mahai txiki bat jarriko dugu umeen aurrean eta 

katutxoak,  irakasleak esatean, mahaiaren gainean edo 
mahaiaren azpian jarriko dira. Jolas hori errepikatuko da ume 

guztiek egin arte. 

 

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Nola ibiltzen dira 

katuak? Salto egin al dezakete? Salto handiak ala txikiak? Eta 

zuloetatik sartzen dira?”. 

  
Zer landu nahi dugu? Espazio-orientazioa, gainean-azpian  

nozioak ezagutzea eta jolas sinbolikoa. 
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2.5. Abestu dezagun! 
 
Materiala. Abestien txartelak (Aurrera salto handia  eta Kalean 
gora, kalean behera)5. Soka bat. 

 

Prozedura. Atera materiala kutxatik. Txartelak erakutsi eta 

horman kokatu. Soka lurrean jarri zirkulu bat eginez (gelako 

espazio irekian, edo kanpoan) eta sokaren inguruan biribil handi 

bat osatu. 

 

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. Nolakoa da gure 

biribila edo korroa handia ala txikia? Non dago soka, korroaren 

barruan ala kanpoan? Norantz egingo dugu lehenengo salto, 

aurrerantz ala atzerantz? Abesteko gogorik baduzue? Eta 

dantzatzeko gogorik? 

 

Zer landu nahi dugu? Espazio-orientazioa,  gainean-azpian  

nozioak ezagutzea eta jolas sinbolikoa. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5
 Bi abestien letrak eranskinean ikus daitezke (48. eta 49.  orrialdeetan)  . 
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2.6. Borlak harrapatzen 
 
Materiala. Jogurt poteak eta koloretako borlak. 

 
Prozedura. Atera kutxatik materiala eta eman bakoitzari bina 

pote eta bina ponpoi edo borla. Gero, bakoitzari bere borlak pote 

batetik bestera pasatzeko proposatuko diogu eta baita, pote bat 

bestearen gainean kokatuta, borlak astintzeko ere. 

 

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Non daude borlak? Ez 

ditut ikusten. Agian, pote barruan daude? A! Erori dira. Hara, 

kanpoan daude. Orain ez dago ezer pote barruan. Denak lurrean, 

hortxe daude kanpoan!”. 

 

Zer landu nahi dugu? Espazioan gauzak kokatzea, 

kanpoan-barruan  nozioak ezagutzea eta ontzi-aldaketak. 
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2.7. Magia egiten 
 
Materiala. Kalabaza txikiak eta zapiak. 

 

Prozedura. Atera kutxatik materiala eta aztertu. Gero, eman 

ikasle bakoitzari kalabaza eta zapi bana. Umeei irakasleak 

kalabaza ezkutatzeko edo erakusteko proposatuko die. 

 
Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Kalabaza atzean jarri 

eta desagertuko da. Begira ez da ikusten. Atzean dago. Orain 

bat, bi eta hiru… eta aurrean jarri! Hara! Aurrean dago. Hartu 

zapia eta berriro desagertuko da. Non dago? A! Azpian dago. 

Baina berriro bat, bi, hiru… eta gainean agertzen da”.  

 

Zer landu nahi dugu? Espazioan gauzak kokatzea; kanpoan-
barruan, aurrean-atzean eta gainean-azpian  nozioak lantzea. 
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2.8. Saskiratzen 
 
 
Materiala. Artilezko pilotak, saski ertain bat eta zinta 

itsaskorra. 

 
Prozedura. Atera kutxatik materiala eta utzi lurrean. Aztertu 

ondoren, kokatu saskia erdian eta, pixka bat urrunago, itsatsi 

lurrean zinta zatitxo bat (hogei zentimetrokoa, gutxi 

gorabehera). Txandaka, umeak zintaren gainean kokatuko dira 

eta pilotak saskiaren barruan sartzen saiatuko dira. Besteek 

animatu egin behar dute. 

 
Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Non geratu da pilota, 

barruan ala kanpoan? Zenbat sartu dira barrura? Asko ala gutxi? 

Eta zenbat geratu dira kanpoan? Bota barrura, animo!”. 

 
Zer landu nahi dugu? Gauzak espazioan kokatzea, 

kanpoan-barruan  nozioak ezagutzea, norberaren auto-estimua, 

besteekiko begirunea eta laguntzeko jarrera. 
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2.9. Zakutxo saltokariak 
 
 
Materiala. Usain-belarrez betetako zakutxoak eta kutxa txikiak. 

 

Prozedura. Atera kutxatik materiala, banatu eta aztertu ondo: 

zakutxoak ukitu, usaindu, estutu... Gero, bizirik baleude bezala 

mugituko ditugu. Zakuak gure buruaren gainean kokatuko ditugu, 

ipurdiaren azpian, bizkarraren atzean, lepoaren gainean... 

Azkenik, kutxan gordeko ditugu, opari gisa, eta ondoren, astindu 

egingo ditugu zaratarik egiten duten jakiteko. 

 

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Non dago zaku 

saltokaria? Begiratu zure sorbaldan. Orain buru gainean duzu. Ez 

dut ikusten! A, ipurdi azpian dago! Desagertu da. Non egongo 

den? A, bai. Kutxaren barruan”. 

 

Zer landu nahi dugu? Espazioan gauzak kokatzea, kanpoan-
barruan, gainean-azpian nozioak lantzea; usaimena, ukimena, 

ikusmena eta entzumena. 
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2.10. Aireportua 
 

 

Materiala. Egunkari-paperez egindako hegazkinak, koloretako 

gometxak eta zinta itsaskorra. 

 

Prozedura. Atera kutxatik materiala eta aztertu. Eman umeei 

hegazkin bana eta berezitu hegazkinak haiek aukeratutako 

gometxa baten bidez (badaezpada ere izenak jarri). Hegazkinak 

gelako mahairantz bidaliko ditugu; baina, lehenago, zinta 

zatitxoak erabiliz, umeen kokapena markatuko dugu. Txandaka, 

jaurtiketak egingo dituzte eta ahoz adieraziko dugu non 

lurreratu diren hegazkinak; hau da,  mahaien  gainean edo azpian. 

 

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Non geratu da hori, 

mahaiaren gainean ala azpian? Hara, hegazkin asko lurrean daude, 

mahaiaren azpian. Mahaiaren gainean oso gutxi daude, bat 

bakarrik. Ez duzu lortu? Lasai,  berriro saiatu”. 

 

Zer landu nahi dugu? Espazioan gauzak kokatzea, gainean-
azpian nozioak lantzea, esku-trebetasuna, begien eta eskuaren 

arteko koordinazioa, auto-estimua eta laguntzeko jarrera. 
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3. Multzoko edukia. Eguneroko bizitzako ekintzen denbora-segidaz ohartzea 

eta eguneroko ekintza eta jarduera errepikatuak aurreratzea. 

  

  

3.1. Eguna eta gaua 
 

Materiala. Egunarekin eta gauarekin zerikusia duten egoerak 

irudikatzen dituzten txartelak6 eta oihal handi bat. 

 

Prozedura. Atera kutxatik materiala eta utzi txartelak oihalaren 

gainean. Jarri eguzkia alde batean eta ilargia bestean. Hasi 

umeekin txartelak aztertzen eta, haien iritziak kontuan hartuz, 

kokatu (txartelak adierazten duena egunez gertatzen bada) 

eguzkiaren ondoan edo (gauarekin erlazionatuta baldin badago)  

ilargiaren ondoan. 

 

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Zer egiten du umeak? 

Noiz gertatzen da hori? Eguzkia ikusten al da? Zergatik piztu 

dituzte argiak? Ondo ikusten al da gauez?”. 

 
Zer landu nahi dugu? Behaketa, eguneroko ekintzei 

erreparatzea eta horiei buruz hitz egitea. 

 

 
 

 

                                                 
6
 Marrazkiak eranskinean (50.  or..) ikus daitezke. 
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3.2. Zenbat denbora? 
 

 

Materiala. Harea-erlojuak. Sartu harea plastikozko ur botila 

batean, eta gero elkartu beste baten ahoarekin, zinta 

isolatzailea erabiliz; egin gauza bera arroza edo dilistak sartuz. 

Hainbat tamainatako botilekin prestatu behar dira erlojuak. 

  

Prozedura. Atera kutxatik harea-erlojuak eta aztertu umeekin. 

Buelta ematean, harea guztia erori arte zenbat denbora 

igarotzen den neurtuko dugu, txaloak emanez edo zenbatuz.7  
 
Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Nola erortzen da 

harea, azkar ala poliki? Eta dilistak, azkarrago ala motelago? 

Denbora gehiago behar al da botila handia husteko?”. 

 

Zer landu nahi dugu? Behaketa, denbora neurtzea eta 
materialen ezaugarriak. 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
7
 Bi urteko ume gehienek ez dakite zenbatzen, baina ohituta daude zenbakien zerrenda entzuten eta 

gustatzen zaie errepikatzea. 
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3.3. Zer gertatuko da? 
 

Materiala. Izotz-koskorrak eta birziklatzeko plastikozko 

erretilu handia. 

 

Prozedura. Atera kutxatik materiala eta jarri umeen aurrean. 

Aztertu haiekin, ukitu txandaka eta egin hipotesiak. Gero, gelan 

utziko ditugu guztiz urtu arte. 

 

Elkarrizketa sortzeko galderak, adibide batzuk. “Zer da hau? 

Nola dago? Gustatzen zaizue? Ukitu ondoren nola gelditzen dira 

eskuak? Zer gertatuko da gero? Gauza berdinak al dira ura eta 

izotza? Zenbat denbora behar du urtzeko? Eta berogailuaren 

gainean jartzen badugu?”. 

 

Zer landu nahi dugu? Behaketa, denbora neurtzearen nozioa 

lantzea, materialen ezaugarriak ezagutzea eta hipotesiak egitea. 
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3.4. Lehen, orain eta gero 
 
 

Materiala. Bi urteko umeek eskolan egunero egiten dituzten 

ekintzak irudikatzen dituzten  argazkiak, (eskolan sartzen 

gurasoekin, berokia eranzten, aretoan jolasten lehenengo orduan, 

gelako atetik sartzen, batzarrean eserita entzuten, patiora 

irteten…), oihal handi bat eta tamaina bereko hiru uztai 

(bakoitza kolore batekoa). 

 

Prozedura. Atera argazkiak kutxatik eta zabaldu oihalaren 

gainean. Irakaslearen laguntzarekin, umeek lehen egindako 

ekintzak irudikatzen dituzten argazkiak hartuko dituzte eta 

uztai batean jarri gero. Ondoren, une horretan egiten ari diren 

ekintzei dagozkien argazkiekin multzoa osatuko dute eta beste 

uztai batean ipiniko dituzte. Azkenean,  gero egingo dituzten 

ekintzei dagokion multzoa hirugarren uztaian kokatuko beharko 

dute.  

 

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Gaur, zer egin dugu 

lehendabizi? Eta gero? Zer egin dugu aretoan? Gelan sartu 

ondoren, zer egiten dugu? Eta gero, nora joango gara?”. 

 

Zer landu nahi dugu? Behaketa, eguneroko ekintzei buruzko 

kontzientzia hartzea eta lehen, orain eta gero hitzak erabiltzen 

hastea, ahal duten moduan. 
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3.5. Lehenik eta ondoren 
 
 

Materiala. Bi marrazkiko segida batzuk8, oihal handi bat eta 

birziklatzeko plastikozko erretilu txiki batzuk. 

 

Prozedura. Atera txartelak kutxatik, nahasita, eta zabaldu 

oihalean,  ondo aztertzeko. Umeek segida bakoitzeko marrazkiak 

parekatu eta erretiluetan jarri behar dituzte. Azkenean, 

saiatuko dira azaltzen segida bakoitzean zer gertatzen den 

lehenik eta zer ondoren. 

 

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Non dago umea? 

Baina zer egin du lehenik, txirristara igo ala jaitsi? Eta sagarra 

nola zegoen hasieran? Eta ondoren?”. 

 

Zer landu nahi dugu. Behaketa, parekatzea, lehenik-ondoren 

kontzeptuak eta hipotesiak egitea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Argazkiak eranskinean  daude (51.  or.) 
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3.6. Arin ala motel? 
 

 

Materiala. Panderoa, danborra edo triangelua. 

 

Prozedura. Atera kutxatik musika tresna bat (edo batzuk). Esan 

umeei oso erne egon behar dutela eta bi erritmo entzungo 

dituztela. Arin jotzean tresna, umeak azkar ibiliko dira gelan; 

mantso jotzean, aldiz, poliki. Bukaeran, umeek txandaka joko 

dituzte tresnak eta jolasa errepikatuko da. 

  

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Panderoaren erritmoa 

azkarra denean, nola ibiliko gara? Eta motela denean? Zein duzue 

gogokoen?”. 

 

Zer landu nahi dugu? Entzumena, erritmoari jarraitzea, 

mugimendua eta denboraren nozioa bereganatzen hastea. 
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3.7. Hori ikusita, zer egin? 
  

 

Materiala. Arazo-egoerak irudikatzen dituzten argazki handiak 

(A4 tamainakoak)9 

 
Prozedura. Atera kutxatik argazkiak eta aztertu banan-banan 

umeekin. Ahal bada, guztiek hitz egin behar dute, haien iruzkinak 

oso inportanteak baitira. 

 

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Zer gertatzen zaio 

umeari? Zergatik egiten du negar? Zer egin daiteke hura 

lasaitzeko? Zer gertatzen da etxean? Zer egin daiteke sua 

itzaltzeko? Nola dago gela hori? Jolastu eta gero, zer egin behar 

da? Zuek hori egiten al duzue? Nola dago ume hori? Zer egin 

behar du bazkaldu eta gero?”. 

 
Zer landu nahi dugu? Behaketa, hipotesiak egitea, ondorioak 

ateratzea eta eguneroko ekintzei buruzko kontzientzia hartzen 

hastea.  

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                 
9
 Argazkiak eranskinean agertzen  dira(52. or.). 
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3.8. Zer gertatu da lehen? 
 

 

Materiala. Akats bat duten zenbait objektu: urratutako 

galtzerdi zahar bat, zapaldutako plastikozko ur-botila, gurpil bat 

falta zaion autoa, apurtutako liburua... 

 
Prozedura. Atera banan-banan objektuak kutxatik eta aztertu 

umeekin. Saiatu asmatzen zer gertatu zaion gauza bakoitzari. 

Denon artean pentsatu, ea posible den konpontzea. 

 

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Zer dauka 

galtzerdiak? Eta nola gertatu da hori? Zer egingo dugu orain? 

Eta botila hau, zergatik dago horrela?”. 

 

Zer landu nahi dugu? Behaketa, hipotesiak egitea, konponbideak 

ematen saiatzea eta gauzak zaintzen eta konpontzen ikastea. 
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3.9. Zabuan kulunka 
 

Materiala. Sukaldaritzan erabiltzen den tenporizadore bat edo 

kronometro bat eta gelako kulunka. 

 

Prozedura. Atera kutxatik tenporizadorea edo kronometroa eta 

aztertu ondo umeekin. Gero, kulunka gela erdian jarri eta esan bi 

umeri igotzeko. Galdetu: “Zenbat denbora nahi duzue hor egon, 

asko ala gutxi?”. Esaten dutenaren arabera, erlojua martxan 

jarriko dugu, eta bikote bakoitza minutu erdia edo minutu bat 

egongo da, erlojuak jo arte. 

 

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Zenbat denbora egon 

dira horiek? Denbora asko ala gutxi? Ondo pasatu duzue?”. 

 

Zer landu nahi dugu?  Behaketa, mugimendua eta denbora 

neurtzen ikastea. 
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3.10. Zer behar dugu? 
 

 

Materiala. Eguneroko ekintzak erakusten dituzten argazkiak10 

(bazkaria prestatzen, orrazten, elurrezko panpina egiten, musika 

jotzen...) eta argazki horiekin erlazionatutako benetako 

objektuak, hau da, zurezko koilara, orrazia, bufanda eta 

marakak; oihal handi bat eta birziklatzeko plastikozko erretiluak. 

 

Prozedura. Atera lehendabizi objektuak kutxatik eta jarri 

oihalaren gainean. Aztertu denen artean, eta azaldu zertarako 

erabiltzen diren. Gero, argazkiak banan-banan  atera eta galdetu 

zer objektu  behar den irudikatzen duen ekintza garatzeko. 

 

Elkarrizketa sortzeko galdera-ereduak. “Begiratu haur horiei! 

Zertan ari dira? Zer hartu behar dute? Eta hori ez?”. 

  

Zer landu nahi dugu? Behaketa, hipotesiak egitea eta 

pentsamenduarekin nolabait ekintzei aurrea hartzea. 

 

 
 

 

 

                                                 
10

 Ekintzen argazkiak eranskinean daude (53.  or.) 
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ERANSKINAK 

 
1.10. MEMORY. Jarduerak egiteko irudiak (22. or.) 
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2.3. BEHIA ETA TXORIA. Jarduerak egiteko irudiak (26. or.) 
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2.5. GOAZEN ABESTERA. Abestiak (27. or.) 

 

 

AURRERA SALTO HANDIA 

 
 

 

Aurrera salto handia 

Atzera salto txiki bi 

Besoak gora 

Burua behera 

Gorputza bira-biraka 

 

Gure eskuak gerrian 

Gure belaunak lurrera 

Besoak gora 

Burua behera 

Gorputza  bira-biraka. 

 
(Egun da Santimamiñe doinuarekin abesten da) 
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KALEAN GORA KALEAN BEHERA 

 

 

Hau dek, hau dek 

Hau dek umorea 

Kontsolatzeko, kontsolatzeko 

Euskaldun jendea. 

 

Kalean gora kalean behera 

Kalean gora zezena 

Ai, ai, ai, ai, 

Kalean gora kalean behera 

Kalean gora zezena 

 

Kalean gora kalean behera 

Kalean gora kalean behera 

Kalean gora kalean behera 

Kalean gora zezenak. 

 
(Takolo, Pirrutx eta Porrotxen “Hau duk umorea“ diskoko abestia) 
https://www.youtube.com/watch?v=fYbD35LO_9o 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fYbD35LO_9o
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3.1. EGUNA ETA GAUA. Jarduerak egiteko irudiak (34. or). 
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3.5. LEHENIK ETA ONDOREN. Jarduerak egiteko 

irudiak (38. or.) 
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3.7. HORI IKUSITA, ZER EGIN? Jarduerak egiteko irudiak 

(40. or.) 
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3.10. ZER BEHAR DUGU? Jarduerak egiteko irudiak (43. Or.) 

 

 


