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1. SARRERA
Ume-umetatik, Matematika errealitateari lotzea komeni da. Jolastuz, era
askotako materialak erabiliz, ikasleek askoz hobeto barneratzen dituzte
edukiak.
Horretarako, testuinguru aproposa eskaintzen dute gela tematikoek. Izan ere,
espazio jakin batean, jolas sinbolikoaren bidez landu daitezke Matematikako
zenbait eduki.
Gure proposamenean denda izango da definituko dugun espazio hori: LHMko
lehenengo ziklorako gela tematikoa. Horrek eskainiko digu jarduera errealak,
interesgarriak, erakargarriak eta testuinguruan ondo jarriak prestatzeko
esparru egokia.
DENDA
Ikasleek eguneroko bizitzan dirua erabiltzen dute, batez ere erosketa txikietan.
Horregatik, ikasgelako dendek, benetako egoerak antzeztuz, esperimentatzeko
abagunea eskaintzen diete ikasleei. Gelan antolatuko diren dendak ikasturtean
zehar finkatuz joango dira ikasleen interesen arabera, beti ere Matematikako
edukiak lantzea bermatuz.

Lan-proposamen honetan, 2008-2009 ikasturtean Lemoizko eskolan eta 20112012 ikasturtean Basakaitz eskolan (Aizarnazabal) gauzatutako denda-proiektu
txikiak bildu ditugu. Adibide xumeak baino ez dira, eta gela tematiko baten
marko orokorra ilustratzeko eredu malgua eskaini nahi dute. Beraz, horien
ordez, beste adibide batzuk erabili edo haietan elementu berriak gehitu, kendu
edo alda litezke.
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2. HELBURU DIDAKTIKOAK
Lan-proposamen honen helburu orokorrak honako hauek dira:
a) Testuinguruari garrantzia ematea. Eguneroko egoera errealetan
txertatuta, modu ulergarriago, zehatzago eta praktikoagoan lantzen dira
curriculumeko edukiak, eta, aldi berean, agerian geratzen da haien eta
benetako bizitzaren arteko erlazioa.
b) Diziplinen arteko lana bultzatzea. Curriculuma zenbait eduki-bloketan
banatuta agertzeak ez du esan nahi modu hierarkikoan eta bakartuan
landu behar direnik edukiok. Izan ere, benetako bizitzan ezagutza ez
dago bloketan banatuta, eta oinarrizko gaitasunen garapenari hobeto
lagunduko diogu diziplina desberdinetako edukiak erlazionatuz lantzen
baditugu.
c) Matematikarekiko jarrera positiboak sustatzea. Jakin-mina, sormena,
irudimena eta gogoa behar-beharrezkoak dira lanean. Izan ere, galderak
egiteko, erantzunak topatzeko eta problemak ebazteko interesa piztu
behar dugu ikasleen artean, matematika egin dezaten.
Dendetan oinarritutako gela tematikoan honako helburu zehatz hauek ditugu:
1) Arrazonamendu logiko-matematikoa garatzea. Saioa amaitutakoan,
beharrezkoa da erabilitako materialak sailkatzeko, garbitzeko eta
gordetzeko arauei estu-estu jarraitzea, hurrengo saiorako behar duguna
errazago topatuko badugu.
2) Buruzko kalkuluaren estrategiak garatzea: erosketa ordaindu behar
denean, kanbioak itzuli behar direnean, produktuak saltzen direnean,
etab.
3) Neurketak egitea. Dendariek produktuak pisatu, hariaren luzera eta
gatzaren bolumena neurtu behar dituzte.
4) Gaitasun komunikatiboa garatzea, bai ahoz, bai idatziz. Izan ere, ikasle
bakoitzak kideekin hitz egin behar du, salerosketak egiterakoan, eta
jardute horretan hizkuntza desberdinak —matematikakoa nagusiki—eta
3

haiei dagozkien kodeak (linguistikoak, zenbakizkoak, grafikoak…) modu
egokian erabili behar ditu, kideek uler diezaioten nahi badu.
5) Talde-lanean parte hartzea. Lankidetza bultzatu behar da, eta,
horretarako, ardurazko zein begirunezko jarrerak landu behar dira:
arretaz entzun, txandak zaindu, iritziak errespetatu, laguntzeko prest
agertu…
6) Aniztasuna elkarbizitzarako aberastasun-iturritzat hartzea. Izan ere,
jatorri sozial eta kultural desberdinak izanik, guztien eskubideak eta
betebeharrak berdinak direla ohartarazi behar ditugu ikasleak.
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3. EDUKIAK
Denden gela tematikoan honako eduki hauek 1 landuko dituzte ikasleek:
1. eduki multzoa. Zenbakiak eta eragiketak
• Zenbakiak:
- Esanahia eta erabilera eguneroko bizitzan
- Zenbakizko testuen interpretazioa eguneroko bizitzan
• Eragiketak:
- Batuketen eta kenketen esanahia
- Biderketaren kontzepturako hurbilketa
- Eragiketen adierazpena ahoz nahiz idatziz
• Kalkulurako estrategiak:
- Batuketak eta kenketak egiteko oinarrizko estrategiak:
manipulazioa, zenbaketak, hatzen erabilera, zenbakizko
zuzena, zenbakien deskonposizioa, kalkulagailuaren
erabilera eta beste estrategia pertsonal batzuk
- Batuketaren eta bururakorik gabeko kenketaren algoritmoa
- Kalkuluaren ahozko azalpena
2. eduki multzoa. Magnitudeak
• Neurketak:
- Neurtzearen esanahia eta erabilera eguneroko bizitzan
- Neurketa errazen interpretazioa
- Neurketei buruzko hiztegia
- Luzera, masa eta edukiera objektuetan
- Neurketak egiteko tresna konbentzionalak: erregela,
metroa, balantzak, ontziak…
- Neurketak egiteko estrategia ez-konbentzionalak: urratsak,
oinak, sokak, potoak…
- Neurriak adierazteko ohiko unitateak
- Neurketa-emaitzen estimazioa
- Neurtze-prozesuaren ahozko azalpena
13. multzoari dagokion edukirik egon ez arren, matematikako curriculumaren zenbaki-errenkada
erabiltzea hobetsi dugu, edozein kontsulta errazte aldera.
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• Moneta-sistema:
- Txanponak eta billeteak
- Balioaren eta eguneroko objektuen prezioen arteko erlazioa
4. eduki multzoa. Informazioaren trataera
• Datuak biltzeko eta ordenatzeko oinarrizko teknikak
• Datu-taulak
5. eduki multzoa. Problemak ebaztea
• Batuketa edo kenketa egiteko egoerak eguneroko bizitzan
• Ebazteko estrategiak:
- Taldean, binaka eta bakarka
- Buruz, kalkulagailuaz eta eragiketaren algoritmoa erabiliz
- Ebazte-prozesuaren ahozko azalpena
- Bestelako estrategia pertsonalak

6

4. GAITASUNAK
Gela tematikoko jarduerek Oinarrizko Curriculum Diseinuaren oinarrizko
gaitasun hauek eskuratzen lagunduko diete ikasleei:
• Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
• Ikasten ikasteko gaitasuna
• Matematikarako gaitasuna
• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
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5. METODOLOGIA
Gure metodologiaren abiapuntua zehazteko, Oinarrizko Curriculum
Diseinura jo behar dugu. OCDak dioen moduan, Matematika Lehen
Hezkuntzara egokitzeko, zenbait ezaugarri hartu behar dira kontuan,
besteak beste:
• Intuizioa erabiltzea abstrakzioa eta formalizazioa erabiltzea baino
garrantzitsuagoa da; estrategia pertsonalak erabiltzea nagusitzen da
estrategia «akademikoagoen» aldean.
• Ikasleen esperientziak erabiltzea.
• Manipula daitezkeen materialak eta neurtzeko tresnak erabiltzea.
• Kalkulagailua eta ordenagailua arrazoiz erabiltzea.
• Talde-lanari garrantzia ematea, eta ikaskuntzarako oinarri hartzea.
• Lehen mailan hastea eduki guztiak garatzen, eta problemak ebazteari
eta, zentzumenak garatu ahala, geometria-edukiei garrantzi berezia
ematea.
• Hizkuntza argia eta egokia erabiltzeko joera eta beharra bultzatzea,
ideiak, arrazoibideak, argudioak eta gainerakoak komunikatzeko.
Izan ere, ezaugarri horiek guztiek gela tematikoen izaera orokorra
definitzen dute; beraz, gure metodologia zehazten laguntzen digute,
dendak antolatzeko zer-nolako materialak diseinatu eta zer-nolako
jarduerak proposatu erabakitze aldera.
Beraz, gure proiektua gauzatzeko, honako alderdi metodologiko hauek
hartu ditugu kontuan:

 IKASLEA PROTAGONISTA
Ikasleak ezagutza eraikitzen du bere esperientzia, interes eta dakienetik
abiatuz. Izan ere, bera da ikaste-prozesuaren protagonista nagusia.
Halaber, jolasean oinarritutako egoeretan naturaltasunez eta gogoz
parte hartzen du, eta, helduaren presiorik izan ezean, askatasunez
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jarduten du beste kide batzuekin elkarreraginean. Hori dela eta, irakaslea
bigarren planoan geratzen da, eta laguntzaile izango da: ikasle bakoitzari
behar duenean lagunduko dio.
 GLOBALIZAZIOA
Matematika bizitza errealari lotuta dagoen heinean, ez da komeni
konpartimentu itxian isolatzea, eta testuinguruan kokatu behar da,
ikasketa esanguratsua izango bada, bederen.
Gela tematikoek testuinguruan kokatutako benetako egoerak sortzeko
esparrua eskaintzen digute, ikasleen eguneroko bizitza errealetik gertu
dauden egoerak esperimentatzeko gunea eskaini ere. Egoera horietan
hainbat arlotako gaitasunak eta estrategiak jarri behar ditu abian
ikasleak —ez bakarrik matematikakoak—. Gure eskoletako edozein
ikaslek ezagutzen ditu dendak, badaki zer eta zertarako diren eta zer
prozedura, estrategia eta molde erabili behar dituen gutxi gorabehera.
Bertan, oharkabean eta modu naturalean, ezagutza horiek guztiak batera
baliatzen ditu —nahi duena ahoz eskatu, gutxi gorabeherako estimazioa
egin eta dirua eman erositakoaren truke…—, zerbait erosteko. Beraz,
errealitatean modu globalean jarduten badu, gela tematikoan ere modu
globalean jardun behar duela uste dugu.
 METODOLOGIA AKTIBOA
Ekintza da ikaste-prozesuaren giltzarria. Jardunez ikasten dute ikasleek,
hau da, gauzak eginez lortzen dute ezagutza eraikitzea, eta, hain zuzen
ere, gela tematikoek ekintza ahalbidetzen dute; are gehiago, ikasleek
erraz eta gustura parte hartzen dute haietan, jolas-egoerak
proposatzen diren heinean, atsegin hartzen dutelako.
 GELA TEMATIKOAK
Direnak direla, gela tematikoak antolatzeko baldintza zehatzak daude,
besteak beste, ikasgela malgutasunez erabiltzea eta espazioa jardueren
arabera antolatzea. Halaber, landu nahi diren arloak kontuan harturik,
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gela tematiko desberdinak antola daitezke: zenbat arlo, hainbat gela
tematiko.
Matematika landu nahi dugunez, dendak antolatzea proposatzen dugu,
eta haien izaerak —dendenak, alegia— definituko du gure lana, bai
ikasgela nola erabili, bai espazioa nola banatu.
 BERDINEN ARTEKO IKASKETA
Gela tematikoen formatuak taldean ikasteko parada ezin hobea
eskaintzen digu, ikasleen arteko elkarrekintza bultzatzen baitu.
Elkarrekintza horretan, elkarri lagunduz, elkarrengandik ikasten dute
ikasleek. Izan ere, Vigotskyk2 esan zuenaren arabera, Garapen Hurbileko
Zona kontuan hartu nahi bada, aurretik dakigunaren eta ikasi nahi
dugunaren arteko distantziak ez du oso handia izan behar, ezagutza
berria barneratu ahal izateko. Distantzia hori ikasleen artean hobeto
egokitzen zaio aipatu Garapen Hurbileko Zonari ikaslearen eta
irakaslearen artean baino. Hortaz, ezagutza berrien eraikuntza hobeto
bermatzen da.

 ADIN DESBERDINETAKO IKASLEAK BATERA
Eskarmentua duten ikasleek eta eskarmenturik gabekoek, batera
jardutean, rol desberdinak 3 jokatzen dituzte. Lehenengoek bigarrenen
tutore-lana egiten dute, eta azken horiek modelizazioz eta imitazioz
ikasten dute. Hartara, irakasleak behaketa lasai egin, eta bere eskuhartzea egokitu dezake, sor daitezkeen beharrizanei erantzuteko.
Halaber, ziklo bereko ikasleak batera aritzean, zikloari dagozkion edukiak
eta helburuak lantzen dituzte. Beraz, adin-aniztasuna, oztopo izan
beharrean, lagungarri eta mesedegarri dela esan dezakegu.

2Ikus
3Ikus

Vigotskyren idazlanak argibide gehiagotarako.
adibide gisa jarritako txandakatzeen taula eranskinen atalean.
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 ELKARRIZKETA DIALOGIKOA
Gela tematikoen formatuak esparru ezin hobea ematen digu ikasleen
arteko elkarrekintza bideratzeko. Bertan elkarrizketa sortuko da
ezinbestean, eta hori behar-beharrezko tresna da guztion artean
ezagutza eraikitzeko —ikasle zein irakasle—. Horrexi deitzen diogu
elkarrizketa dialogikoa. Guztion ideiak eta ikusmoldeak abiapuntu
harturik, zerbait berria sortzera jotzen dugu, behar den guztietan
elkarrizketari tartea utzita. Hori dela-eta, irakasleak adi egon behar du,
behatzaile-rola jokatzen duen bitartean, hitz egiteko une aproposak
bilatzeko; denbora kudeatzeko trebezia landu behar du, jakina.
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6. JARDUERAK
Atal honetan 2008-2009 eta 2011-2012 ikasturteetan diseinatu eta
praktikan jarritako jardueren gaineko argibideak emango ditugu, adibide
gisa, gela tematikoei buruzko informazio teorikoa ilustratzearren. Esan
gabe doa, jardueron ordez norberak diseina ditzakeela beste batzuk,
ikasle-taldearen ezaugarriak eta beharrizanak kontuan hartuta.

12

FRUTA-DENDA

MERTZERIA

KUTXA

KUTXA

BANKUA
KUTXA

KUTXA

SUPERMERKATUA

BEIRA-DENDA
13

FRUTA-DENDA
Sukaldaritza-tailerrerako frutak saldu eta erosiko dituzte ikasleek, mazedoniaren errezeta egiteko.
Fruta pisatu, eta, pisuaren arabera, prezioa kalkulatuko dute (gramoko).
Ardurak:
• Pisatzailea: zer fruta mota eta zenbat ale dituen kalkulatuko du; frutaren pisua ere kalkulatu eta idatziko du; denda itxi
baino lehen, zenbat geratzen den kalkulatu, eta, beharrezkoa bada, eskaera egingo du.
• Kutxazaina: denda irekitzeko eta ixteko orduak kontrolatuko ditu; kutxan trukea egiteko adina diru dagoela ziurtatu,
eta, beharrezkoa bada, bankuan eskatuko du; erosleei kobratuko die, kalkulatutako pisuaren arabera; faktura ere
egingo die erosleei, kobratu baino lehen; irabazitako dirua kalkulatu, eta bankuan sartuko du, aurrezki-libreta eskuan
duela.
• Eroslea: erosketa-zerrenda osatuko du, nahi dituen frutekin eta neurri zehatzekin; erosketa egiteko dirua bankutik
aterako du, aurrezki-libreta eskuan duela; ordainketa egiteko, gutxi gorabeherako kalkulua egingo du, eta bueltak ondo
eman dizkioten egiaztatuko du.

Eranskinak: Fruta-dendaren txantiloia, Fruta-dendaren inbentarioa
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MERTZERIA
Haria saldu eta erosiko dute ikasleek, borlak egiteko.
Haria neurtu, eta, neurriaren arabera, prezioa kalkulatuko dute (zentimetroko).
Ardurak:
• Neurtzailea: zer koloretako haria eta hari bakoitzeko zenbat metro dituen kalkulatuko du; eskatutako hariaren luzera
kalkulatu eta idatziko du; denda itxi baino lehen, zenbat geratzen den kalkulatu, eta, beharrezkoa bada, eskaera egingo
du.
• Kutxazaina: denda irekitzeko eta ixteko orduak kontrolatuko ditu; kutxan trukea egiteko adina diru dagoela ziurtatu,
eta, beharrezkoa bada, bankuan eskatuko du; erosleei kobratuko die, kalkulatutako pisuaren arabera; faktura ere
egingo die erosleei, kobratu baino lehen; irabazitako dirua kalkulatu, eta bankuan sartuko du, aurrezki-libreta eskuan
duela.
• Eroslea: erosketa-zerrenda osatuko du, nahi dituen hariekin eta neurri zehatzekin; erosketa egiteko dirua bankutik
aterako du, aurrezki-libreta eskuan duela; ordainketa egiteko, gutxi gorabeherako kalkulua egingo du, eta bueltak ondo
eman dizkioten egiaztatuko du.

Eranskinak: Mertzeriaren txantiloia, Mertzeriaren inbentarioa
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SUPERMERKATUA

Manufakturatutako produktuak saldu eta erosiko dituzte ikasleek.
Etiketako osagaiak eta prezioa aztertuko dituzte.
Ardurak:
• Inbentariogilea: produktuen zerrenda egingo du; produktuak motaren edo jatorriaren arabera sailkatuko ditu apaletan;
denda itxi baino lehen, zenbat produktu geratu diren egiaztatuko du.
• Kutxazaina: denda irekitzeko eta ixteko orduak kontrolatuko ditu; kutxan trukea egiteko adina diru dagoela ziurtatu,
eta, beharrezkoa bada, bankuan eskatuko du; erosleei faktura emango die, kobratu baino lehen; irabazitako dirua
kalkulatu, eta bankuan sartuko du, aurrezki-libreta eskuan duela.
• Eroslea: erosketa-zerrenda osatuko du, nahi dituen produktuekin eta prezio zehatzekin; erosketa egiteko dirua bankutik
aterako du, aurrezki-libreta eskuan duela; ordainketa egiteko, gutxi gorabeherako kalkulua egingo du, eta bueltak ondo
eman dizkioten egiaztatuko du.
Eranskinak: Supermerkatuaren txantiloia, Supermerkatuaren inbentarioa
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BEIRA-DENDA

Koloretako gatza eta kristalezko potoak saldu eta erosiko dituzte ikasleek, gatz-poto apaingarriak egiteko.
Potoen edukiera neurtu, edukieraren arabera prezioa jarri, gatza pisatu, eta, pisuaren arabera, prezioa kalkulatuko dute
(gramoko).
Ardurak:
• Edukiera-neurtzailea: zer koloretako gatza eta kolore bakoitzeko zenbat gramo dituen kalkulatuko du; gatzaren pisua
ere kalkulatu eta idatziko du; denda itxi baino lehen, zenbat geratzen den kalkulatu, eta, beharrezkoa bada, eskaera
egingo du; neurri desberdinetako potoen edukiera neurtu, eta zerrenda egingo du; denda itxi baino lehen, zenbat
geratzen diren kalkulatu, eta, beharrezkoa bada, eskaera egingo du.
• Kutxazaina: denda irekitzeko eta ixteko orduak kontrolatuko ditu; kutxan trukea egiteko adina diru dagoela ziurtatu,
eta, beharrezkoa bada, bankuan eskatuko du; erosleei faktura emango die, kobratu baino lehen; irabazitako dirua
kalkulatu, eta bankuan sartuko du, aurrezki-libreta eskuan duela.
• Eroslea: erosketa-zerrenda osatuko du, kontuan hartuta gatzaren kolorea, gatzaren kantitatea eta potoaren neurria.
Erosketa egiteko dirua bankutik aterako du, aurrezki-libreta eskuan duela; ordainketa egiteko, gutxi gorabeherako
kalkulua egingo du, eta bueltak ondo eman dizkioten egiaztatuko du.
Eranskinak: Beira-dendaren txantiloiak, Beira-dendaren inbentarioa
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BANKUA
Aurrezki-libretak erabiliz, dirua sartu eta aterako dute ikasleek.
Erosketak egin aurretik, zenbat diru behar duten kalkulatuko dute, eta bankutik aterako dute.
Ikasle bakoitzak 125 € edukiko ditu aurrezki-libretan, irekitze-egunean. Dirua aurrezteko ardura norberarena da.
Gastuak izango ditu, baina diru-irabaziak ere izango ditu dendari-lana egiten duenetan.
Ardurak:
• Bankaria: bankua irekitzeko eta ixteko orduak kontrolatuko ditu; aurrezki-libretak ireki, irekitzeko eguneko datuak
bete, eta egunero dirua sartu eta aterako du bezeroen libretetan; saldoa kalkulatuko du, bezero bakoitzak egindako
eragiketaren arabera.
• Bezeroa. Eroslea bada, zerrendak osatu ondoren, erosketa egiteko zenbat diru behar duen kalkulatuko du gutxi
gorabehera, eta bankutik aterako du. Erosketa amaitutakoan dirua sobratzen bazaio, bankuan sartuko du berriro.
Dendaria bada, denda itxitakoan, irabaziak sartuko ditu bere libretan, eta trukerako sobratu den dirua dendako
kutxan utziko du.

Eranskinak: aurrezki-libretaren fitxa, bankuaren jarraipen- orriak, 2,35 euro osatzeko moduak aztertzen, zenbat soberan
edo faltan, euroaren baliokidetasuna.
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7. EBALUAZIOA
Ebaluazioan honako irizpide hauek edukiko ditugu kontuan:

Erosleak
• Ea zuzen betetzen duen erosketa-zerrenda.
• Ea zuzen idazten duen produktuari dagokion unitatea.
• Ea kalkulatzen duen, gutxi gorabehera, erosketa egiteko zenbat diru
behar duen.
• Ea egiaztatzen duen dendan kanbioak ondo itzuli dizkioten.
• Ea zenbatu eta bankuan sartzen duen sobratzen zaion dirua.

Saltzaileak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ea betetzen duen inbentarioa.
Ea erabiltzen dituen unitate egokiak.
Ea neurtzen duen potoen edukiera pitxer graduatuaz.
Ea neurtzen duen gatzaren masa balantzan.
Ea kalkulatzen duen zenbat poto eta gatz saldu duen.
Ea kalkulatzen duen zenbat poto eta gatz geratzen diren.
Ea neurtzen duen frutaren masa balantzan.
Ea kalkulatzen duen zenbat fruta saldu duen.
Ea kalkulatzen duen zenbat fruta geratzen den.
Ea kalkulatzen duen zenbat metro hari eta uztai saldu duen.
Ea kalkulatzen duen zenbat metro hari eta uztai geratzen den.
Ea neurtzen duen hariaren luzera zinta metrikoaz.
Ea zuzen kalkulatzen duen fakturan guztira zenbat den.
Ea ondo ematen dituen kanbioak.
Ea zuzen adierazten dituen denda irekitzeko eta ixteko orduak.
Ea kalkulatu eta bankuan sartzen dituen lortutako irabaziak.
Ea kalkulatzen duen zenbat produktu saldu duen.
Ea kalkulatzen duen zenbat produktu geratzen den.
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Bankuaren arduraduna
•
•
•
•
•

Ea ondo idazten dituen aurrezki-libretetan kanbioak eta saldoa.
Ea ondo ematen duen eskatutako diru-kopurua.
Ea ondo kalkulatzen duen sartutako diru- kopurua.
Ea ondo ematen dituen kanbioak.
Ea zuzen adierazten dituen bankua irekitzeko eta ixteko orduak.

Eranskinak: Fruta-dendaren ebaluazioa, Beira-dendaren ebaluazioa,
Mertzeriaren ebaluazioa, Supermerkatuaren ebaluazioa eta Bankuaren
ebaluazioa.
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8. ZENBAIT HITZ AMAITZEKO
Lan-proposamen honetan Matematikako zenbait eduki ikasteko adibide
praktikoa erakutsi nahi izan dugu. Izan ere, jolasa ikasteko era eraginkorra
bezain erakargarria izan daitekeelakoan gaude. Halaber, gela tematikoek
gaitasun orokorrak zein espezifikoak eskuratzen lagundu diezaiekete
ikasleei, eguneroko bizitzari lotutako egoera testuinguruan ondo jarriak,
esanguratsuak eta motibagarriak planteatzen diren heinean.
Eskerrak eman nahi genizkieke Lemoiz eta Aizarnazabal herrietako eskolaumeei, haien partaidetzarik gabe proiektu hau ezingo zelako gauzatu.
Musu bana zuentzat, txikitxo horiek!
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9. ERANSKINAK

22

FRUTA-DENDA
DATA:___________________________________________
SALDUTAKOA
FRUTA

KOPURUA

GERATZEN DENA
PISUA (gramotan)

FRUTA

23

KOPURUA

PISUA (gramotan)

FRUTA-DENDA
DATA:___________________________________________

FRUTA

KOPURUA

24

PISUA (gramotan)

DATA

IZENA

SARTU(+)

25

ATERA(-)

SALDOA

DATA:___________________________________________________________

MERTZERIA

SALDUTAKOA
ARTILEAREN KOLOREA

GERATZEN DENA

LUZERA (metrotan)

ARTILEAREN KOLOREA

26

LUZERA (metrotan)

DATA:____________________________________________________

ARTILEAREN KOLOREA

MERTZERIA
LUZERA (metrotan)

27

DATA

IZENA

SARTU(+)

28

ATERA(-)

SALDOA

DATA:________________ _______________________________

SUPERMERKATUA

SALDUTAKOA
PRODUKTUA

GERATZEN DENA
KOPURUA

PRODUKTUA

29

KOPURUA

DATA:________________ __________________________

PRODUKTUA

SUPERMERKATUA

KOPURUA

30

SALNEURRIA

DATA

IZENA

SARTU(+)

31

ATERA(-)

SALDOA

DATA:____________________________________________________________

SALDUTAKOA
POTO MOTA (mililitrotan)

BEIRA-DENDA

GERATZEN DENA
KOPURUA

POTO MOTA (mililitrotan)

32

KOPURUA

DATA:___________________________________

BEIRA-DENDA

SALDUTAKOA
GATZAREN
KOLOREA

GERATZEN DENA

PISUA (gramotan)

KOLOREA

33

PISUA (gramotan)

DATA:_____________________________________________

BEIRA-DENDA
POTO MOTA (mililitrotan)

KOPURUA

34

DATA:____________________________________________

BEIRA-DENDA

GATZAREN KOLOREA

PISUA (gramotan)

35

DATA

IZENA

SARTU(+)

36

ATERA(-)

SALDOA

LEMOIZKO ESKOLAKO KUTXA

TITULARRA:______________________________________________

LEMOIZKO ESKOLAKO KUTXA

BEZEROAREN KONTU-KODEA:_____________________________

TITULARRA:_______________________________________________

IREKITZE-DATA:___________________________________________

BULEGOKO ZUZENDARIA:__________________________________
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DATA

SALDOA

KOPURUA

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO

€

ZENTIMO
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39

2,35 euro izateko moldatu

40

ERABILITAKO TXANPONAK

ZENBAT DIRU

41

42

TXANDAKATZEEN TAULA

43

44

45

46

A JONE
B IRAITZ
UNAI
ARGI
A IKER
B MARTA
ASIER
NERE
ANE
A IMANOL
B OLATZ
HAIZEA
KOLDO
SARA
A ANDER
B JUAN
TIGABU
MARIA
AMETSA

1

2

3

4

47

ANAITZ A
UNAI B. E

MAIALEN B

ARRATE C

OIHANE D

10. BEHAKETA-ORRIAK
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FRUTADENDA

Inbentarioa
betetzen du.

Unitate
egokiak idatziz
etiketatzen
du.

Frutaren masa
balantzan
neurtzen du.

Fakturan,
guztira zenbat
den zuzen
kalkulatzen
du.

Kanbioak
ondo ematen
ditu.

49

Zenbat fruta
saldu duen
kalkulatzen
du.

Zenbat fruta
geratzen den
kalkulatzen
du.

Denda
irekitzeko eta
ixteko orduak
zuzen
adierazten
ditu.

Lortutako
irabaziak
kalkulatu, eta
bankuan sartzen
ditu.

EROSLEA

Erosketazerrenda
zuzen
betetzen du.

Produktuari
dagokion
unitatea
zuzen idazten
du.

Erosketa
egiteko
zenbat diru
behar duen
gutxi
gorabehera
kalkulatzen
du.

Dendan
kanbioak
ondo itzuli
dizkioten
egiaztatzen
du.

Sobratzen
zaion dirua
zenbatu, eta
bankuan
sartzen du.
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Gatz-potoa

Borla

Fruta-denda

Supermerkatua

MERTZERIA

Inbentarioa
betetzen du.

Unitate
egokiak
idatziz
etiketatzen
du.

Hariaren
luzera zinta
metrikoaz
neurtzen du.

Fakturan,
guztira zenbat
den zuzen
kalkulatzen
du.
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Kanbioak
ondo ematen
ditu.

Zenbat metro
hari eta
zenbat uztai
saldu duen
kalkulatzen
du.

Zenbat metro
hari eta
zenbat uztai
geratzen den
kalkulatzen
du.

Denda
irekitzeko eta
ixteko orduak
zuzen
adierazten
ditu.

Lortutako
irabaziak
kalkulatu, eta
bankuan
sartzen ditu.

EROSLEA

Erosketazerrenda
zuzen
betetzen du.

Produktuari
dagokion
unitatea
zuzen idazten
du.

Erosketa
egiteko
zenbat diru
behar duen
gutxi
gorabehera
kalkulatzen
du.

Dendan
kanbioak
ondo itzuli
dizkioten
egiaztatzen
du.

Sobratzen
zaion diru
kopurua
zenbatu, eta
bankuan
sartzen du.
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Gatz-potoa

Borla

Fruta-denda

Supermerkatua

SUPERMERKATUA

Inbentarioa
betetzen du.

Unitate
egokiak
idatziz
etiketatzen
du.

Fakturan,
guztira
zenbat den
zuzen
kalkulatzen
du.

Kanbioak
ondo
ematen
ditu.

53

Zenbat
produktu
saldu duen
kalkulatzen
du.

Zenbat
produktu
geratzen den
kalkulatzen
du.

Denda
irekitzeko
eta ixteko
orduak
zuzen
adierazten
ditu.

Lortutako
irabaziak
kalkulatu,
eta bankuan
sartzen ditu.

EROSLEA

Erosketa
zerrenda
zuzen
betetzen du.

Produktuari
dagokion
unitatea
zuzen idazten
du.

Erosketa
egiteko
zenbat diru
behar duen
gutxi
gorabehera
kalkulatzen
du.

Dendan
kanbioak
ondo itzuli
dizkioten
egiaztatzen
du.

Sobratzen
zaion diru
kopurua
zenbatu, eta
bankuan
sartzen du.

54

Gatz –potoa

Borla

Fruta-denda

Supermerkatua

BEIRA- DENDA

Inbentarioa
betetzen du.

Unitate
egokiak
idatziz
etiketatzen
du.

Poteen
edukiera
pitxer
graduatuaz
neurtzen
du.

Gatzaren
masa
balantzan
neurtzen
du.

Fakturan,
guztira
zenbat den
zuzen
kalkulatzen
du.
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Kanbioak
ondo
ematen
ditu.

Zenbat poto
eta gatz
saldu duen
kalkulatzen
du.

Zenbat
poto eta
gatz
geratzen
diren
kalkulatzen
du.

Denda
irekitzeko
eta ixteko
orduak
zuzen
adierazten
ditu.

Lortutako
irabaziak
kalkulatu,
eta bankuan
sartzen ditu.

EROSLEA

Erosketazerrenda
zuzen
betetzen du.

Produktuari
dagokion
unitatea
zuzen idazten
du.

Erosketa
egiteko
zenbat diru
behar duen
gutxi
gorabehera
kalkulatzen
du.

Dendan
kanbioak
ondo itzuli
dizkioten
egiaztatzen
du.

Sobratzen
zaion diru
kopurua
zenbatu, eta
bankuan
sartzen du.
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Gatz-potoa

Borla

Fruta-denda

Supermerkatua

BANKUA

Aurrezki-libretetan
kanbioak eta saldoa
ondo idazten ditu.

Eskatutako dirukopurua ondo
ematen du.

Sartutako dirukopurua ondo
kalkulatzen du.
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Kanbioak ondo
ematen ditu.

Bankua irekitzeko eta ixteko
orduak zuzen adierazten
ditu.
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