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Hitzaurrea 

2007ko urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretua, 2010eko 861/2010 Errege 

Dekretuak aldatuak, Gradu ikasketa ofizialei buruzko bere III. kapituluan hau ezartzen 

du: “ikasketa horien bukaeran, ikasleek Gradu Amaierako Lan bat egin eta defendatu 

behar dute […] Gradu Amaierako Lanak 6 eta 30 kreditu artean edukiko ditu, ikasketa 

planaren amaieran egin behar da, eta tituluarekin lotutako gaitasunak eskuratu eta 

ebaluatu behar ditu”. 

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Haur Hezkuntzako Irakaslearen Graduak, 

ANECAk egiaztatutako tituluaren txostenaren arabera, 12 ECTSko edukia dauka. 

Abenduaren 27ko ECI/3854/2007 Aginduak, Haur Hezkuntzako irakasle lanetan 

aritzeko gaitzen duten unibertsitateko titulu ofizialak egiaztatzeko baldintzak ezartzen 

dituenak arautzen du titulu hau; era subsidiarioan, Unibertsitatearen Gobernu 

Kontseiluak, 2013ko martxoaren 12ko bileran onetsitako Gradu Amaierako Lanen 

arautegia aplikatzen da.  

ECI/3854/2007 Aginduaren arabera, Haur Hezkuntzako Irakaslearen ikasketa-plan 

guztiak hiru modulutan egituratzen dira: lehena, oinarrizko prestakuntzaz arduratzen 

da, eduki sozio-psiko-pedagokikoak garatzeko; bigarrena, didaktikoa eta dizplinakoa 

da, eta diziplinen didaktika biltzen du; azkenik, Practicum daukagu, zeinean graduko 

ikasleek eskola praktiketan lortu behar dituzten gaitasunak deskribatzen baitira. Azken 

modulu honetan dago Gradu Amaierako Lana, irakaskuntza guztien bidez lortutako 

gaitasun guztiak islatu behar dituena. Azkenik, ECI/3854/2007 Aginduak ez duenez 

zehazten gradua lortzeko beharrezkoak diren 240 ECTSak nola banatu behar diren, 

unibertsitateek ahalmena daukate kreditu kopuru bat zehazteko, aukerako irakasgaiak 

ezarriz, gehienetan.  

Beraz, ECI/3854/2007 Agindua betez, beharrezkoa da ikasleak, Gradu Amaierako 

Lanean, erakus dezan gaitasunak dituela hiru moduluetan, hots, oinarrizko 

prestakuntzan, didaktikan eta diziplinan, eta Practicumean, horiek eskatzen baitira 

Haur Hezkuntzako Irakasle aritzeko gaitzen duten unibertsitateko titulu ofizial 

guztietan.    
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Lan honetan, oinarrizko prestakuntzako modulua/ak bidea eman digu ikaskuntza on 

bat aurrera eramateko pedagogia eta psikologia arloak kontutan harturik. Hiru urteko 

haurraren ezaugarri psikologikoak ezagutzea eta ikasleak duen garapena aztertzea.  

Horretarako kontuan hartu da Haur Hezkuntzako etaparen ezaugarri orokorrak eta 

globalizazio printzipioaren garrantzia etapa honetan. 

Didaktika eta diziplinako modulua/ak bidea eman digu matematikaren inguruko 

zenbait aspektu aztertzeko, konkretuki logikaren nozio matematikoak Haur 

Hezkuntzako lehenengo mailan aurrera eramaten diren proposamenetan.  

Halaber, Practicum modulua/ak teoria eta praktikaren arteko lotura bat osatzeko eta 

teoria ikusitakoa praktikara eramateko. Haurrei egindako behaketaren bidez eta 

lortutako informazioari esker lana zentzua hartu du. 

Beste alde batetik, ECI/3854/2007 Aginduak ezartzen du, Gradua amaitzerako, ikasleek 

gaztelaniazko C1 maila eskuratuta behar dutela. Horregatik, hizkuntza gaitasun hau 

erakusteko, hizkuntza honetan idatziko dira “Interpretación de los resultados”eta 

“Conclusiones” atalak, baita hurrengo atalean aipatzen den laburpen derrigorrezkoa 

ere.  
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Laburpena 

Haur Hezkuntzako bigarren zikloko hiru urteko gela batean hiru hilabetez ikusitakoa 

adibide moduan hartuta, logikaren lanketa nolakoa den aztertzen da. Guzti hau 

behatzeko, txokoen metodoa eta eguneroko proposamenak kontutan hartuko dira eta 

bertan ematen diren ikaskuntzak behatu eta aztertuko dira. Horretarako, hiru urteko 

haurraren garapena,ezaugarri fisikoak nahiz intelektualak ezagutuko dira, karreran 

zehar ikasitakoa abiapuntutzat izanda. Haur hezkuntzako curriculumean eta 

globalizazio printzipioak puntu garrantzitsua beteko dute lanean. Baita ere, 

matematikak Haur Hezkuntzan jokatzen dute papera eta logikaren barnean dauden 

aspektu teorikoak aztergai izango dira. Zenbait adituen ekarpenetan oinarritu gara, 

espazioa eta materialen garrantzia baieztatzeko. Eta azkenik lanari bukaera emateko, 

eskolan behatutako egoerak oinarri hartuta, haurren portaerak eta erantzunak 

aztertuko ditugu, horietatik ondorio zehatzak emanez.  

Hitz gakoak: Matematika; txokoak; haurra; logika; ikaskuntza.  

Resumen  

Tomando como ejemplo lo visto y estudiado durante tres meses en una clase de 

segundo ciclo de Educación Infantil, en este trabajo se estudia el modo de tratar y 

trabajar la lógica en dichas aulas. Para poder estudiar esto se tendrán en cuenta el 

método de los rincones y las propuestas diarias, y se observará y estudiará el 

aprendizaje que se de ahí. Para ello, se conocerán las características físicas e 

intelectuales del niño de tres años, tomando como punto de partida todo lo aprendido 

y aplicado durante la carrera. Además, serán objeto de estudio tanto el papel de las 

matemáticas en Educación Infantil como los aspectos teóricos que aparecen dentro de 

la lógica. Para dar veracidad al espacio y material utilizado, estos se han basado en 

contribuciones de expertos en el ámbito. Por último, y para finalizar el trabajo, 

tomando como base las observaciones acerca del comportamiento y respuesta de los 

niños en clase, se sacarán conclusiones concretas sobre estos. 

Palabras clave: Matemática; rincones; niño; lógica; aprendizaje.  

Abstract 
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Taking as an example what has been observed during three months in a class from the 

second course in pre-school education, this text studies the way of managing and 

working the concept of logic in those classrooms. In order to study that, the corner 

method and daily propositions will be taken into account, thus, the object of study and 

observation would be the learning that pupils got there. Concerning that learning, it is 

going to be important to know the physical and intellectual features of a three year-old 

child, which are going to be known by applying all the concepts that have been learned 

through the degree. Besides, both mathematics and the theoretical part that logic has 

are going to be object of study. For giving veracity to the place and material used for 

the study, these have been taken in basis of the contribution of different experts to 

the field.  Finally, to conclude the study, specific conclusions have been taken from the 

observations of behavior and response that children have had. 

Key words: Mathematics; corners; child; logic; learning 
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SARRERA 

Proiektu honen bidez hiru urteko gelan oinarritu gara, eguneroko proposamenetan 

aurrera eramaten diren aspektu matematikoak ikusi eta haien baliagarritasuna, gehien 

bat logikarekin oinarritutako nozioak aztergai izango dira. Hiru urteko gelan pentsa 

daiteke matematikaren presentzia eskasa dela, haurrek adin hauetan ezin dutela edo 

ez dutela gaitasunik nozio matematikoak lantzeko, baina ez da egia, maila honetan 

horrelako nozioak; sailkapenak, multzoak, ordenak, ukapenak … aurrera eraman 

daitezke, irakasleak planteatzen dituen material eta egoerak kontutan hartuz.  

Honetarako matematika lantzeko Haur Hezkuntzan erabiltzen diren materialak, 

baliabideak, metodoak … kontuan hartuko dira. Guzti hau aztertzeko ikastetxe bateko 

hiru urteko gela batean logika eta nozio matematikoen inguruan egiten dutena ikusiko 

dugu. Aipatzekoa da, adin honetan haurrak iritsi berriak direla eskolara eta gehien 

lantzen diren aspektuak errutinak direla, baina errutina eta proposamen horien atzean 

dauden nozioak aztergai izango dira.  

Eguneroko bizitzan, gelako antolaketan, sortzen diren egoerak, lagungarriak dira 

gaitasun kognitiboen erabilera garatzeko. Inguruan dauden objektuak behatuz, haien 

arteko berdintasunak ikusiz, ezberdintasunak aztertuz, berdinak bilduz eta erlazionatuz 

eta ezberdinak bereiziz, sailkapenera eta maila kognitibo altuagoa duten egoeretara 

iristeko bidea eskaintzen digute. Egunero aurrera eramaten ditugun ekintzetan 

matematika erabiltzen dugu (ordutegiak, ibilbide jakin bat egiten dugunean,  oinez edo 

edozein garraio erabiliz, lagunen artean gauzak banatzerakoan, inguruan ditugun 

objektuen forma geometrikoak …). Beraz, matematika eskura dugu, eta dugun 

baliabiderik aberatsena da haurrei era esanguratsuan arloaren alderdi bakoitza 

aurkezteko eta lantzeko. 
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ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y CUESTIONES 

Hoy en día la Educación Infantil se sigue viendo desde un punto de vista donde no se le 

da la importancia que debería de tener. Muchas son las personas que todavía piensan 

que las escuelas infantiles son instituciones donde se cuida a los niños, sin darle 

ninguna importancia al valor educativo que tienen. La educación infantil juega un 

papel muy importante en la vida y desarrollo del niño, uno de los objetivos de esta 

etapa es que el niño desarrolle diversas capacidades, conocimiento y competencias 

que serán imprescindibles para poder desenvolverse en el ámbito social y académico. 

Por eso es muy importante apropiarse de estrategias que se utilizaran para enseñar 

esos aprendizajes. La etapa de 0 a 6 años en una de las más importantes en la vida del 

niño y en la que los aprendizajes son más rápidos ya que, la plasticidad del cerebro 

ayuda en ese proceso. También tendrá mucho que ver los materiales concretos y 

experiencias significativas que utilice y experimente el niño, un clima de enseñanza 

agradable hará que cualquier materia o aprendizaje sea comprendido e interiorizado 

de manera sólida.  

La educación ha tenido muchos cambios durante los años, y esos cambios se han dado 

en diferentes aspectos. Así como en los métodos de enseñanza, las nuevas tecnologías, 

los materiales, el rol del maestro, la visión del niño/a. En las escuelas de hoy en día hay 

quien intentar seguir y defender una pedagogía constructivista, donde el propio niño/a 

es el que construye su proceso de aprendizaje, basado en sus conocimientos y 

capacidades. Ese proceso de aprendizaje lo va creando de manera activa e individual.  

Juan Ramón Alegría en su artículo (www.formacionintegral.com.ar) define de esta 

manera el constructivismo. El constructivismo plantea que los seres humanos, en 

comunidad, construyen sus conocimientos sobre el mundo, los cuales evolucionan y 

cambian; así mismo, que todas estas elaboraciones, en el transcurso de la historia, han 

servido para regular las relaciones del ser humano consigo mismo, con la naturaleza y 

con la sociedad.  

Los niños pasan muchas horas dentro de la escuela, en ese tiempo, mediante las 

propuestas, métodos, materiales, que utiliza el maestro, el niño va creando su propio 

aprendizaje. El papel del maestro es muy importante en ese proceso de aprendizaje; 

http://www.formacionintegral.com.ar/
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tiene que ser él, quien guíe al niño, junto a la ayuda de los padres. Para eso, es muy 

importante conocer al niño, y saber cuáles son sus intereses y capacidades. En cuanto 

a los métodos de enseñanza, en Educación Infantil se busca saciar los intereses y 

necesidades del alumno/a, y es el propio niño él que decide dónde quiere estar y qué 

material utilizar. Para eso es muy importante la organización de la escuela y el espacio.  

La organización del espacio, uno de los más utilizados es el trabajo por rincones, 

talleres... Este modo de trabajo le proporciona al niño el desarrollo de hábitos 

elementales, el establecimiento y cumplimiento de normas y el desarrollo de su 

autonomía.  

Laorden, Gutierrez, C.; Perez, Lopez, C (2002) Para que el niño aprenda a observar lo 

que tiene a su alrededor, el espacio, debe ser un elemento más de la actividad 

docente; por tanto, es necesario estructurarlo y organizarlo adecuadamente. El 

ambiente del centro y del aula forman un instrumento imprescindible para el 

aprendizaje, por esa razón ha de ser objeto de reflexión para el maestro y la maestra.  

 

En cuanto al procedimiento de aprendizaje del niño, Decroly plantea tres fases, 

observación, asociación y representación. Lacasta, E.; Wilhelmi, Miguel R.; Lasa, A. 

(2009/2010). 

1.  Observación: El objeto de esta fase es acostumbrar al niño a hacerse cargo de 

los seres, las cosas, los fenómenos etc. El niño obtiene los conocimientos 

mediante la observación del entorno y con la ayuda del maestro. 

2. Asociación: El niño relaciona los conocimientos adquiridos por la observación. 

No basta con tener los conocimientos, debe saber relacionarlos entre sí. 

3. Representación: Se pretende comprobar el nivel de adquisición. Corresponde a 

la expresión oral y gráfica, a los dibujos, los ejercicios físicos y los trabajos 

manuales que demuestran si el niño ha obtenido y retenido realmente los 

conocimientos aprendidos.  

Para Decroly, estas tres fases encierran el aprendizaje a través de sentir, pensar y 

representar, que forman la trama de la actividad mental.  
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Con todo esto comentar que el aula que ha sido observada, son niños de tres años que 

trabajan mediante rincones, talleres… pero también en alguna ocasión trabajan las 

fichas. Al trabajar las fichas vemos algunas desventajas, el problema de trabajar de 

esta manera es que el niño muchas veces no entiende qué es lo que tiene que hacer. 

Vamos a poner un ejemplo ocurrido en el aula (figura 1).  La maestra plantea a los 

niños hacer un ejercicio en el que tienen que seguir una seriación, mediante pegatinas 

de color azul y amarillo con forma de cuadrados y triángulos. Antes de empezar el 

ejercicio la maestra les pregunta a ver sí saben qué es lo que tienen que hacer, los 

niños responden de diferente manera, y la mayoría opina que dibujar, otros dicen que 

hay que pintar las banderas de arriba, y  otros en cambio se fijan que una de las niñas 

del dibujo que está llorando… Después de comentar lo que los niños observan en la 

ficha, la maestra les explica el ejercicio y les dice que es lo que tienen que hacer. Los 

niños se ponen en marcha, pero son muchos los que al empezar el ejercicio no saben 

seguir las indicaciones de la maestra. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Puede ser que 

muchos niños todavía no estén preparados para llevar a cabo este tipo de ejercicios, ya 

que aun no han pasado las fases que Decroly plantea? 

 

Figura 1.  Ficha que se les plantea a los niños/as 

OBJETIVOS 

o Conocer la etapa de los 0 a los 6 años. 

o Mediante el currículum de Educación Infantil conocer los objetivos que se les 

plantean a los niños de 3 años en cuanto a las matemáticas. 
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o Conocer el desarrollo cognitivo, psicomotor, lenguaje y comunicativo del niño 

de tres años. 

o Analizar el pensamiento lógico matemático del niño.  

o La importancia de la organización de la escuela utilizando el método por 

rincones, talleres. 

o Saber cuáles son los materiales útiles para el aprendizaje de las matemáticas.  

CUESTIONES 

- ¿Los objetivos que se plantea en el currículum van acorde con las capacidades 

de los niños/as? 

- ¿Es importante la organización del espacio en el aula de Educación Infantil? 

- ¿Trabajar con fichas a estas edades, les beneficia a los niños/as? 

- ¿La manipulación y experimentación con materiales diferente, es útil para el 

aprendizaje lógico matemático? 
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2. MARKO TEORIKOA 

2.1 Haur hezkuntzako etaparen ezaugarri orokorrak 

Haur Hezkuntza 0-3 eta 3-6 urteko haurrak barne hartzen ditu, haurren premiei 

erantzutea, haurrak bere gorputza ezagutzea, inguratzen duen ingurune sozialarekin 

harremanetan jartzea, bere berdinekin eta inguruan duen pertsonekin harremanak 

ezartzea eta haien autonomia sustatzea dira etapa honetan planteatzen diren 

helburuetako batzuk. (eu.wikipedia.org./wiki/Haur_Hezkuntza) 

Haur Hezkuntzako etapa bi ziklotan banatuta dago, lehendabiziko zikloa 0–3 urteko 

haurrak osatzen dute eta bigarren ziloa 3–6 urteko haurrak hartzen ditu. Garapena eta 

ikaskuntza prozesu aktiboak, inguruarekiko elkarrekintzaren bidez garatzen joango 

dira. Etapa honetan argi eduki behar da, haur bakoitzak bere erritmoa duela eta 

heldutasun estiloa ere, horregatik ikaskuntza eta irakaskuntza haur bakoitzaren 

prozesura egokituko beharko da, hau da, bakoitzaren ezaugarri  pertsonaletara, 

premietara, interes eta nahietara, etab. Haur Hezkuntzan oinarrizkoa da familien parte 

hartzea eta haurren hezkuntza prozesuaren parte izatea, horregatik eskola eta 

familiaren arteko koordinazio egon behar da. Irakaslearen papera etapa honetan 

ezinbestekoa da, ezinbestekoa da irakasleak kalitatezko harremanak ezartzea 

haurrekin; konfiantzazko sentimenduak transmitituz, segurtasuna, maitasuna, haurra 

ulertzea, haurrarekiko hurbiltasun fisikoa izatea.  

Haur Hezkuntzako etapan dagoen ezaugarririk garrantzitsuenetariko bat izate globala 

da. Haurrak ekintza eta jarduera guztietan eta inguruko munduarekin dituen 

harremanetan, pertsonaren dimentsio guztiak oso lotuta daude, eta ezin dira bakoitza 

bere aldetik garatu. Etapa honetan ikuspegi globalizatzaile batetik, haurraren 

garapenaren alderdi guztiak elkarrekin lantzea ahalbideratuko duen hezkuntza sortzen 

da. Globalizazio printzipioa Haur Hezkuntzan oinarri bezala hartzen da. Printzipio 

honek ikaskuntza prozesua hartzen du kontutan eta modu funtzional batean ikastea 

bultzatzen du. Globalizazioaren bidez haurren garapen integrala bilatzen da. Hezkuntza 

globalizatu batean eduki eta arlo guztien arteko harremana eta lanketa emango da.  

Globalizazio printzipioari buruzko erreferentziak, Lacasta, E; Wilhelmi, M. R. (2009). 

Decrolyk (1871-1932), Nazioarteko Haur Hezkuntzaren arloak onartu eta jarraitzen 
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ditu, eta horren oinarria ekintzaren eta hezkuntzan eta interesaren pedagogia dira. 

Honek defendatzen duen leloa, “eskola bat bizitzarako eta bizitzeko”. Globalizazio 

funtzioa haurraren buruko jardueraren eta bizitza psikikoaren prozedura azaltzen duen 

kontzeptu psikologikoa da, errealitatearen banaketa egin ordez osotasunean 

antzematen duena, hots, pertzepzioa eta jakintza modu globalean hartuta. 

Globalizazioa modu murriztailean interpretatzen da maiz, eta irakurtzeko eta idazteko 

metodotzat, baina batez ere interes-guneen metodoarekin garatu beharreko programa 

bat definitzen du, (haurren jakin-mina euren familian eta inguruan pizten duten 

hainbat objektu). Metodoak eskolako programa bakarra antolatzea exijitzen du, 

irakasgaietan zatituta egon gabe eta haurren beharrak eta interesak oinarri hartuta.”  

Globalizazioaren kontzeptu hau, haurraren ikuspuntutik aztertzen badugu, egoki 

planteatua dago. Eta ulergarria da, haurraren ikaskuntza modu global batean ikustea, 

azken finean, haurrek diziplina ezberdinak lantzen ari ditu batera. Baina horrek ez du 

esan nahi helduen ikuspuntutik ez ditugula diziplinak banatu behar , hau da, bakoitzak 

dagokion edukiak, metodoak, transmititzeko erak, ikasteko modeloak ditu eta berezitu 

beharrekoa da.  

 

 

 

2.Irudia. Decroly 

Haur hezkuntzako etapa beste etapetatik desberdinak dira eta hori islatu behar du 

ikastetxeko, gelako eta jardueren antolaketako planteamenduetan. Eskolatzen adin 

hauetan familiak zeregin handia du ikastetxearekin. Jarrera parte hartzailea, aktiboa 

defendatuko da, horretarako, kontuan izango da, gelan lan egiterako orduan, ekintza 

aktiboak eta parte hartzaileak aurrera eramatea. Guzti hori egin ahal izateko, oso 

garrantzitsua da espazioaren antolaketa. Txokoen erabileraren bitartez, haurrek 

autonomia dute erabakitzeko, zein lekutan eta norekin egon nahi duten, proposatzen 
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zaien materialarekin esperimentatzeko aukera dute. Horrelako antolakuntzak bide 

ezberdinak emango dizkio haurrari bere ikaskuntza prozesua garatzen joateko.  

Haurren garapen fisikoa, afektiboa, soziala eta intelektuala garatzea, eskola eta 

familien arteko elkarlanean izango duten erronkarik garrantzitsuena da. Era berean, 

trebetasun eta gaitasun indibidualen garapenak eta inguruarekiko nahiz beste 

pertsonekiko interakzioek pentsamendua garatzeko bidea ematen diete, pentsatzen 

eta ikasten irakasten diete; pentsamendu kritikoa, erabakiak hartzea, arazoak ebaztea, 

baliabide kognitiboak erabiltzea, eta abar. Ikaslearen ingurua irekitzen da etapa 

honetan eta orain arte ezagunak ez zituen elementuekin topo egingo du eta 

esperientzia berriei aurre egingo die.  

2.2. Matematika Haur Hezkuntzako curriculumean 

Haur Hezkuntzako curriculumak helburu batzuk finkatuak ditu Haur Hezkuntzako 

bigarren ziklorako. Hezkuntzaren munduan lan egiten duen edonork begiratu 

beharreko dokumentua da, bertan zehazten direlako haur hezkuntzako etapan haurrek 

bete beharreko helburuak. Irakasleak oinarri bezala hartu behar du dokumentu hau, 

honen bidez etapan bete beharreko helburu horiek bete dituztela bermatu behar da. 

proiektuan zehar garatzen ari dugun gaia matematikaren inguruan denez, konkretuki 

logika matematikan oinarritu gara, horregatik, gai honekin zerikusia duten helburuak, 

edukiak eta ebaluazio irizpideak kontuan izango dira. Gobierno de Navarra. 

Departamento de Educación. (2007) 

Haur Hezkuntzako bigarren ziklo honek ikusmolde pedagogikoa jarduera, jolasa eta 

esperimentazioan oinarritzen du. Eta horien bidez lortu nahi diren helburuak lantzeko 

erabilgarria izango dira. Edukiak hiru arlotan banatzen dira: Norbera ezagutzea eta 

norberaren autonomia; Ingurumenaren ezagupena eta Hizkuntzak: komunikazioa eta 

irudikapena. Garatzen ari den gaia matematika denez eta konkretuki logika 

matematikan oinarrituta, “ingurua ezagutzea” edukian oinarrituko gara. Jakintza eta 

esperientzia arlo honekin haur ingurua osatzen duten testuinguru desberdinak aurkitu 

eta irudikatzeko prozesua erraztu nahi zaie ikasleei, eta bide eman testuinguru 

horietan gogoetazko jarrera parte-hartzaile batez integratzeko. Arlo honetako edukiek 

zentzua hartzen dute gainerako arlokoen osagarriak diren heinean, eta proposamen 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Esperimentazio
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didaktikoetan gauzatzerakoan ekintzaren eta ikasketen globaltasunetik abiatuko da. 

Adibidez, ezin da ingurua ulertu hizkuntza desberdinak erabili gabe, eta, halaber, 

mugimendu orientatuak egiteko beharrezkoa da nork bere gorputza eta haren 

kokapen espaziala ezagutzea. Ingurua zabaldu eta aldatu egiten da ikaslea eskolan 

hasten denean, eta ikasleak inguruarekin dituen harremanek aukera ezin hobeak behar 

dute izan munduari buruzko ezagutzak handitu eta abilezia, trebetasun eta gaitasun 

berriak garatzeko. Hortaz, ingurua errealitate bat da; ikasleak bertan ikasi eta hari 

buruz ikasi behar du. 

“Errealitatea ezagutu eta haren funtzionamendua ulertzeko, haurrak bere inguruan 

dauden objektuen eta gaien jokabidea eta ezaugarriak aztertzen ditu: inguru fisikoaren 

elementuekin jardun eta harremanak ezartzen ditu, elementu horiek aztertu eta 

identifikatzen ditu, sortzen dituzten sentsazioez ohartzen da, haietan dituen eraginen 

ondorioei aurrea hartzen die, haien arteko berdintasunak eta desberdintasunak 

atzematen ditu, erkatu, ordenatu eta kuantifikatu egiten du, eta horrela 

manipulatzetik irudikatzera igarotzen da, garatzen hasten ari diren abilezia logiko-

matematikoen oinarria finkatuz.” 

Horrela eta hezkuntzako esku-hartze egokiaren bitartez, ikasleak beren inguruko 

mundua ezagutzen hasten dira, beren pentsamendua egituratzen dute, denborazko 

sekuentziak barneratzen dituzte, etorkizuneko ekintzak kontrolatu eta bideratzen 

dituzte eta gero eta autonomia handiagoa lortzen dute helduei buruz. 

2.2.1 Curriculumean planteatzen diren helburuak logikaren inguruan.  

“Abilezia matematikoetan hasteko, elementuak eta bildumak funtzionalki 

manipulatu, haien ezaugarriak identifikatu eta haien arteko taldekatze, sailkapen, 

hurrenkera eta kuantifikazio harremanak ezartzekoa.” 

 Edukiak:  Ingurune fisikoa: elementuak, harremanak eta neurketa. 

- Objektuen eta gaien ezaugarriak eta nolakotasunak atzematea. Elementuak 

sailkatu eta haien ezaugarriak eta mailak aztertzeko interesa. Lehenbiziko 

zenbaki ordinalak testuinguru egokian erabiltzea. 
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- Inguruko elementuetan forma planoak eta hiru dimentsiokoak identifikatzea. 

Oinarrizko gorputz geometriko batzuk aztertzea. 

- Objektuak erlazionatu eta bereizi, berdintzen eta desberdintzen dituzten 

ezaugarriak identifikatuz eta aipatuz.  

- Objektuak sailkatu (emandako irizpide baten arabera, emandako ezaugarri bat 

ez betetzearen arabera, emandako bi irizpideren arabera, “ez” eta “eta” loturak 

erabiliz, irizpide egokia aukeratuz) 

- Egunerokotasunean objektuak nahiz beste elementuak egoki sailkatzeko 

beharra balioesteko, gauza multzo batean, eta objektu guztien ezaugarri 

komuna inferitu.  

- Bizitza errealean objektuen arteko erlazioak duten garrantzia balioesteko, 

gauza multzo bat ordenatu (serie bat osatuz) emandako erregelari jarraituz. 

- Egunerokotasunean kopuruaren praktikotasuna balioesteko, gauza multzoak 

(bat/bat erlazioaren bidez) konparatu, eta gehiago, gutxiago ala hainbat dagoen 

erabaki.  

- Jakin-mina eta arreta garatzeko, tamaina eta kopurua kontzeptuak bereizi 

elementuak kontatuz (handiagok ez duela nahitaez gehiago esan nahi 

beharaziz) 

 Ebaluazio irizpideak 

“Inguru hurbileko objektuak eta elementuak bereizi eta haietan eragitea. Elementuak 

eta bildumak berdintasun eta desberdintasun nabarien arabera taldekatu, sailkatu eta 

ordenatzea, magnitude batzuk bereizi eta erkatzea eta multzoak zenbakien sailaren 

bitartez zenbatzea.” Irizpide honen bidez ondoko hauek baloratu nahi dira: inguruko 

objektuak eta gaiak identifikatzeko gaitasuna, haiek manipulazio-jardueren bidez 

aztertzeko interesa eta haien ezaugarrien (forma, kolorea, tamaina, pisua ...) eta 

jokabide fisikoaren (erori, biratu, irristatu, bote egitea ...) arteko loturak ezartzeko 

gaitasuna. 

Baloratzen da, halaber, haurrak abilezia logiko-matematiko batzuk garatzen ari diren 

modua, elementuen eta bildumen arteko lotura kuantitatiboak eta kualitatiboak 
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ezartzearen ondorioz. Orobat, eguneroko bizitzako matematika problema errazak 

konpontzeko garatu den gaitasuna neurtuko da. 

Ondoko hauek era baloratuko dira: manipulaziorako materialen bitartez zenbakizko 

loturak aztertzeko interesa, oinarrizko zenbakiei buruzko magnitudeen ezagutza 

(adibidez, bost zenbakiak bost gauza adierazten duela, alde batera utzita zer toki 

hartzen duten, zein forma, tamaina nahiz bestelako ezaugarri dituzten), zenbaki 

kardinalak eta ordinalak ulertzeko gaitasuna, haien erabilera batzuen ezagutza eta 

eguneroko bizitzako egoeretan erabiltzeko gaitasuna. 

2.2.2 Behatu den ikastetxearen helburuen gida  

Curriculumak Haur Hezkuntzako helburuak zehazten baditu ere, ikastetxe bakoitzean 

egiten diren jarduerak oso ezberdinak izaten dira. Gehienetan ikastetxeak bere 

helburu minimoak markatzen ditu kurtso bakoitzeko ikasleentzat, irakasleek beren 

lana burutzeko oinarri bat izan dezaten. Ikusi dugun ikastetxean badira hiru urteko 

haurrentzat prestaturiko ezagutza minimoak, horrela laburbildu ditzakegu, beti ere 

matematikaren arloari begira.  Horretarako erreferentziatzat hartu eskolan erabiltzen 

den txostena haurrak ebaluatzeko garaian, irakasleak erabiltzen duena eta gurasoek 

ezaguna izango dute dokumentu bat da. Matematikak neurtzeko helburuak, “ingurune 

fisiko eta soziala ezagutzea” multzoaren barne planteatzen dira.  

1) Objektu desberdinak sailkatu ezaugarrien arabera: kolorea, tamaina, forma.  

2) Irudi geometrikoak, tamainak eta oinarrizko koloreak identifikatu objektu 

desberdinak erabiliz: 

o Zirkulua, karratua, triangelua.   

o Gorria, horia, berdea, urdina, beltza, zuria. 

o Handia, txikia, ertaina.  

3) Oinarrizko kontzeptu matematikoak barneratu: ezer ez, asko – gutxi.  

4) Multzo bateko elementuen kantitatea identifikatu (gehienez hiru elementu) eta 

dagokion baliokidetasuna deduzitu honen adierazpen grafikoarekin. 

5) Zenbakien segida goraka errezitatu: 1etik 10era 

6) Oinarrizko nozio espazialak identifikatu: Goian – behean / barruan – kanpoan. 
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7) Denboraren kontzeptu arruntenak identifikatu: Gaua, eguna. Orain – gero.  

Goian aipatzen diren helburuak behatua izan den ikastolako helburuen gidan 

planteatzen dira, irakasleak haurrak ebaluatzen ditu item horiek jarraituz. Liburu 

horretan, haurrek hiru urterekin iritsi beharreko helburuak agertzen dira, konkretuki, 

“ingurune fisikoa eta soziala ezagutzea” multzoan oinarritzen direnetan, multzo 

horretan matematikako helburuak planteatzen baitirelako. 

Aipagarria da eskolako helburuen gida eta curriculum arruntean planteatzen diren 

helburuak askotan haurren gaitasunak mugatzen dituztela. Adibidez, zenbait itemetan 

haurra multzo bateko elementuen identifikazioa egin behar du, baina helburuetan 

aipatzen da “3 elementu gehienez”, identifikatu behar dituela. Horrelako 

zehaztasunekin ematen du haurra bakarrik hiru elementu horiek ezagutzeko edo 

identifikatzeko gaitasuna duela. Baina behatua izan den esperientzia ikusita, hiru 

urteko haurrek, curriculumean ezartzen diren gaitasun maila baino askoz ere maila  

altuagora irits daiteke. Askotan uste da edo zalantzan jartzen da, haurrek Haur 

Hezkuntzako etapan lor dezaketen ikaskuntza eta ez da kontuan hartzen adin hau duen 

haur batek egin ditzakeen lana. Eta galdetzen diogu gure buruari ea zergatik mugatzen 

den haurrak duen gaitasun maila. Izan daiteke curriculuma maila baxuagoa lortu ahal 

duen haurrarentzat pentsatua dagoela? Orduan horrela ote bada, ez dago guztiz gaziki, 

modu honetaz haur guztiek oinarrizko mailara igarotzen baitirelako. Eta denek 

ezagutza edo ikaskuntza maila hori lortzera iritsi ahal direlako.  

Behatua izan den gela, haurrek beren gelakideak egunero zenbatu behar dituzte eta 

ekintza hori egiteko gaitasuna dute. Hogeita zazpi haur dira gelan. Hogeita hamar 

zenbakira arte zerrendaketa egiteko gai dira batzuk, nahiz eta zerrendaketa horren 

tartean zenbakien arteko saltoak egiten dituzten. Baina curriculumean halabeharrez, 

1etik 10era zenbakien segida egiteko muga jartzen dute. Argi dago oraindik ez dutela 

ulertzeko edo identifikatzeko gaitasuna kopuru handiko zenbakiak kopuru zehatz 

batekin, hau da, hamar zenbakia, hamar gauza adierazten dutela. Baina bai gai direla 

kantitate txikitan egiteko, adibidez hiru zenbakia arte. Zenbaki honen grafia ezagutzen 

dute, nahiz eta oraindik idazten ez jakin, irakasleak erakutsitako estrategien bidez, 

zenbaki hori identifikatzen dakite. Komentatzekoa da, haur bakoitzak bere erritmoa 
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duela eta irakasleak errespetatu beharreko da.. Adin hauekin gertatzen den gauza bat 

izaten ohi da, eskolatik kanpo , haurrei erakusten zaiela oraindik eskolan ikusi ez dena, 

eta gertatzen da, haur batek 30eraino zenbatzen dakiela eta ondokoan dagoen haurra 

ez edo zenbait ikasleen kasuan bost zenbakiaren grafia eta asoziazioa kontrolatzen 

dute.  

2.3 Hiru urteko haurraren garapena 

Horrela definitu dago haurra, sentimenduz beteriko gizaki txikia, esperientzia berrien 

aurrean jartzeko prestutasunarekin, gaitasunez beteta eta mugitzeko beharra dute, 

gorputz trebetasunak frogatu behar ditu. 

Trebol, Unzue, F. (2010) Eskolako lehendabiziko urteetan, irakasleen lana estimulazio 

mailan jorratu beha da. Ikasleak behar dituen gaitasunak aktibatu, erlazio mailan 

lantzeko, eta garunaren neuronen arteko elkarketa fisiko- kimiko- psikikoari arreta 

jarriko zaio. Piagetek adin tarteekin sailkapen bat egiten du haurraren garapen 

psikologikoari dagokionez. Hiru urteko haurrak eragiketa aurreko aldian kokatzen ditu. 

Garai honetan gertatzen diren garapen aldaketak hiru ataletan azaldu daitezke: 

garapen bio - soziala, ezagutzarena eta psikosoziala. Garapen biosozialaren barne, 

gorputzaren kontrola, garunaren egituraketa eta grafomotrizitatearen bilakaera 

ematen da. Ezagutzaren garapenari dagokionez, haurraren pentsamendua, 

informazioaren prozesamendua eta hizkuntzaren garapena hartzen ditu. Eta azkenik, 

garapen psikosozialean, norberaren ezagutzak, garapen emozionala eta ezagutza 

soziala eta moralitatea garatzen dira.  

Eragiketa-aurreko periodoan lorpenak, aurrean ez dituzten gauzez edo iraganeko 

gauzez hitz egin, helduen hizkuntza hobeto ezagutu dezakete (zeren geroz eta irudi 

mental gehiago eta konplexuagoak dituzte), etxe bat edo edozein egoera marraztu 

dezakete, joko sinbolikoa helduei imitatuz.Eragiketa-aurreko periodoan, bi azpi-estadio 

bereizten ditu Piagetek eta 3 urteko haurrak, pentsamendu sinbolikoa edo 

prekontzeptualan kokatuak daude. Pentsamendua aurre-kontzeptuetan oinarrituta 

dago, eskema errepresentatibo zehatzak dira, objektu edo egoera konkretu eta 

partikular bati lotuta.Adib. 3 urteko haur batek aulkia hitza erabiltzen duenean, buruan 

beti bere logelan duen aulki urdinaz mintzo da, aulki guztiak berdinak izango balira 
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bezala. Pentsatzeko modu honi, arrazonamendu transduktiboa esaten zaio, ez doa 

orokorretik partikularrera 

2.3.1 Garapen psikomotorea 

Mendizabal, A; Saenz, M. (2010) eta Pons E.; Roquet Jalmar, D.  Hiru urterekin 

gorputzaren kontrola garatzen joango da haurra. Hala nola, eskailerak jaitsi eta 

igotzeko gaitasuna eta jauziak egiteko gaitasuna eskuratuko dute. Baita ere, esku 

koordinazioa ia erabat kontrolatuta izango du, baita gorputzeko atalak ezagutzen hasi 

dela esan genezake. Adin hauetako haurrak  ondorengo ezaugarriak dituztela esan 

dezakegu: esku kontrola, lateralitatea menperatzen dute, hau da, marrazterakoan eta 

objektuak hartzerakoan bi eskuak erabiltzen hasiko da baina gutxika, esku baten 

kontrola lortuko du. Hiru urteko haurrek etengabe mugitzeko beharra dute. Haurrak 

bere gorputz trebetasunak frogatu behar ditu, baina, aldi berean, mugak ditu. 

Mugimendu handiko jolasak eta lasaiagoak tartekatzen ditu. Garai hau aproposa da 

orekazko, mugimendu koordinaziozko eta erritmo sinpleak dituzten jarduerak 

proposatzeko. Esku-kontrolari esker, gero eta ekintza gehiago burutu ditzake: elkartu, 

hatz egin, moztu, pintatu, erantsi, lotu, etab.  

2.3.2 Hizkuntza eta komunikazioaren garapena 

Keinu eta begiradaren bitarteko adierazpena oraindik indartsua da, baina aho-

hizkuntzaren bitartez erabat aberasten du bere komunikazio-gaitasuna. Ingurua 

ezagutzeak eta elkar ekintza sozialak ezagutzen dituen hitzen kopurua handitzen 

laguntzen dio, eta baita esaldiak hobeki egituratu eta artikulatzen ere. Lehen baino 

azalpen eta kontakizun konplexuagoak ulertzeko gai da, eta gero eta denbora luzeagoz 

entzun dezake helduek esaten diotena. Haurrak ikasteko imitazioa erabiltzen du 

baliabide bezala. Eta bi imitatzeko erak ezberdindu daitezke: bata imitazio zuzena da, 

kasu honetan, eredua aurrean duelarik imitatzen du, eta, bigarrena imitazio diferitua 

da eta honetan, eredurik gabe errepresentazio mentala egiteko gai da. Adin honekin, 

aho hizkuntza egituratzeaz gain artikulatzen ere hasten da. Honetarako, izugarrizko 

garrantzia du helduaren laguntza. Helduak hizkuntza errazten du haurrarentzako 

keinuak erabiliz. Haurraren ezagutzeko gogoak hasten dira hiru urterekin eta gauzen 

zergatiaz galdetzen hasten da, bere ingurunea hobeto ezagutzeko gogoekin. 

http://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Lateralitate&action=edit&redlink=1
http://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Imitazio&action=edit&redlink=1
http://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Errepresentazio_mental&action=edit&redlink=1
http://eu.wikipedia.org/wiki/Hizkuntza
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Espazio nozioak (handi/txiki, goi/behe …) ezagutzen dituzte, objektuen ezaugarriak 

desberdintzen dituzte (handi/txiki, luze/motz, lodi/motz..), aho hizkuntza aberastu 

dute, berekoitasuna azaltzen dute eta ohitura sortak hartzen dituzte autonomiarako 

aurrerapauso bat izango dena. 

2.3.3 Garapen kognitiboa 

Hiru urterekin pentsamendu logikoaren lehen ezaugarriak agertzen hasten dira, eta 

horiei esker sailkapen edo ordenamendu sinpleak egin ditzake haurrak, baita kantitate 

edo espazioaren errepresentaziozko nozio errazak bereganatu ere. Lau urtera 

hurbiltzen doazen heinean haurrek hobeto bereiz dezakete zer den erreala eta zer 

beraiek asmatua. Beren azalpenek sinesgarritasun handiagoa dute.  

2.4 Matematikak Haur hezkuntzan 

Canals, M.A (2001) bere liburuan hausnarketa bat egiten du, ekintza matematikoen 

inguruan. Berak esaten du, matematikak eguneroko bizitzan aurrera eramaten diren 

eta eguneroko proposamenetan dauden ekintzak direla. Eta ekintza horien bitartez 

aztertuko dira eta ezagutuko dira azpitik landu daitezkeen kontzeptu matematikoak. 

Haurrentzat eta helduentzako, matematikak egitea ez da ohiko eskola-jarduera bat, 

hau da, ez da eskolan gertatzen dena, baizik eta jarduera normal bat da, etengabe 

egiten dena. Baieztatu daiteke haurren bizitzako esperientzia guztietan aurki 

daitezkeela elementu ezberdinak matematikak egiteko. Elementu haiek gehien bat 

hauek dira; elementuen kantitateak eta haien arteko erlazioak ezartzea. Objektuen 

forma, posizioak eta magnitude fisikoak, antolatzeko, taldekatzeko eta estrukturatzeko 

ekintzak. Guzti hau da egiaztatzen duena bizitzen diren esperientzia ezberdinetan 

ekintza matematikoak aurkitzen direla. Bizitako esperientziaren oinarria da, baina ez 

da guztia. Izan ere, ez da nahikoa esperimentazioarekin, edo, hain zuzen, bertan 

pentsamenduak matematiko batzuk agertzea, baizik eta, beharrezkoa da, nolabait 

pertsonak kontzienteki elementu horiek behatzea, barneratzea eta garatzea. Hau 

gertatzen da edozein adinetan. Baina aldatzen den ezaugarria da, pentsamendu 

logikoaren garapena, estadio ezberdinak dituela eta adinaren arabera garatzen doala. 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Espazio
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Horregatik, jarduera matematikoa zehazten da modu ezberdinetan haurrengan, nahiz 

eta bere funtsezko ezaugarriak berdinak diren. 

Haur hezkuntzan matematika ikastea, errealitatea zenbakien eta neurrien bitartez 

ikustea da, eta horren ondorioz jarduera asko ukitzen ditu. Eguneroko eta ohiko 

ekintzetan, lagunen artean gauzak banatzerakoan, errezeta baten osagaiak 

zerrendatzerakoan eta pisuak aztertzerakoan, gelara etorri den haurren kopurua eta 

etorri ez denarena kalkulatzerakoan, gauzak antolatzerakoan eta dagokien tokian 

jartzerakoan (sailkapenak burutzen diren, ordena erlazioak ezartzen eta kontzeptu 

espazialak hitzez adierazten). Kantitateen kontaketa esperientziak bultzatzen dira, 

egutegia behatzen da, espazioak eta pertsonak neurtzen dira. Objektuak aztertzea 

eskatzen duten jarduerekiko atsegina garatzeko, objektuak erlazionatu eta bereizi, 

berdintzen eta desberdintzen dituzten ezaugarriak identifikatuz eta aipatuz. Adin 

honetan matematikaren alorrean zenbait helburu betetzea eskatzen zaie haurrei eta 

praktikak egindako eskolan helburu zehatz batzuk planteatzen dira. Matematikaren 

arloaren barne aspektu ezberdinak lantzen dira, geometria, zenbakiak, denbora, 

ordena, sailkapena … horretarako irakasleak prestatutako ikaskuntza egoeren bitartez 

landu dezake edota eguneroko plangintza lantzen diren gauzekin (zenbat diren gelan, 

nor falta den, txokoak erabakitzerakoan, gosaria banatzerakoan etab. 

Haur hezkuntzako etapan matematika ez da zuzenean lantzen den ikasgaia, hau da, ez 

dago ikasgai finko bat, Haurrek gelan proposatzen zaien material eta egoeretan egiten 

dituzten lanetan eta esperientzien bidez ikasten dute. Haurrek helduaren presentzia 

beharrezkoa dute eta elkarrekintza behar du bere lanak ongi dauden jakiteko, horrela 

ikaskuntza bat lortuko du. Lehen aipatu bezala, Haur hezkuntzako etapak 3–6 urtetako 

adinak hartzen ditu eta adin eta maila bakoitzean matematikak modu ezberdinean eta 

helburu ezberdinekin lantzen dira.  

2.5 Pentsamendu logiko matematikoa 

Corrales Peral adituak,  oso ongi azaltzen du bere artikuluan, haurrek abilezi 

matematikoak lortzeko pasa beharreko prozesuetatik, segida bat edo sailkapen bat 

egiteko lehendabizi koloreak ezagutu behar ditu, formaren arteko klasifikazioa egiteko, 

zer nolako forma geometrikoak dauden aztertu behar ditu etab. Haurrek eskolara 
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iristean badituzte ezagutza logiko matematikoak. Umeek inguruan dituzten 

objektuekin egiten duten manipulazioan eta jardueretan dago eta horien artean 

sortzen dituzten harremanetan. Pentsamendu logiko-matematikoa zentzu 

mugimenduan oinarritzen da eta zentzumenen bidez garatzen da. Haurtzaroko fase 

honen amaieran, zentzumenen hezkuntzaren ondorioz, objektu ereduak erabiltzetik 

zentzumen ereduak erabiltzera igaro behar dute. Horrek objektuen ezaugarriak barne 

eredu gisa erabiltzeko aukera dakar; formak, neurriak, koloreak, eta abar. Horiei 

erreferentzia eginez, umeak alderatu egingo ditu objektu berriak. Jabetze horri esker, 

umeak inguruan duen munduaz hobeto jabetzen lagunduko dioten hainbat jarduera 

egin ditzake. Horrela, objektuekin ekintzak egiteko aukerak zabalduko zaizkio eta 

pentsamendu matematikoaren ideia propio bihurtuko dira. Adibidez; 

- Haurrek koloreak identifikatzen dituenean, hainbat ekintza  aurrera eramateko 

gai da: Objektuak taldekatu kolorearen arabera, kolore hori hartuta bere 

inguruan dituen objektuak kolorearekin bat datozen objektuak bilatzea, 

koloreen arteko segidak egitea, kolore baten hainbat tonuekin segidak eta 

sailkapenak egitea.  

- Forma bereganatzean, haurrak zenbait abileziak egiteko gaitasuna du: Formen 

izenak ikasi, irudien arteko elkartzea egitea eta irudi berrietan transformatzea, 

objektuak taldekatu, alderatu eta duten formaren arabera deskribatu, ikasitako 

formekin bat datozen objektuak bilatu errealitatean. Forma jakin batetik 

abiatuta errealitateko irudiak sortu.  

- Neurria hautematen ikasteko jardueren bidez,umeak honako hauek egitea 

lortuko du: Elementuak neurriaren arabera ordenatu, bai handitik txikira, bai 

txikitik handira, elementuen segidak egin, bakoitzak duen neurriaren arabera. 

Begiratu hutsean, eredu gisa emandako objektuaren neurri berdina duen 

objektua hautatu  

Silúpu, Chorres, H. C. Matermatika eta fisikan aditua, Piageten (1896-1980) hiru 

ezagutza motetan oinarritzen da ikaskuntzaren inguruan hitz egiteko. Piagetek hiru 

mota ezberdintzen zituen, uste zuen haurrak ikaskuntza lortzeko, hiru ezagutza mota 

hauetan oinarritu behar zela; Ezagutza fisikoa, logiko matematikoa eta soziala.  

http://hugochriss.blogspot.com.es/
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 Ezagutza fisikoa objektuenganako elkarrekintzaren bidez lortzen dena. Ezagutza 

hau da, haurrak inguruan dituen objektuen manipulazioen ondorioz lortzen 

duena eta parte hartzen dutenak elkarrekintza horretan. Adibidez, haurrak 

gelan aurkitzen dituen objektuak manipulatzen dituenean eta testura, kolorea, 

pisuaren … arabera ezberdintzen dituenean.  

 Ezagutza logiko matematikoa da haurrak eraikitzen dituenak lortu dituen 

esperientziak objektuen manipulazioen ondorioz. Adibidez, haurrak 

ezberdintzen du  testura latza duen objektu batek testura leuna duen beste 

batekin eta ezberdinak direla erlazionatzen  duenean. 

 Ezagutza soziala, haurrak beste haurrekin edo irakaslearekin harremanak 

ezartzean sortzen da. Ezagutza hau sustatzen da talde elkarrekintzan.  

Bi ezagutza hauek ematen direnean, suposatzen da haurraren ezagutza logiko 

matematikoa hobeto estrukturatzen dela.  

Piageten ikerketak erakusten dute, adimenaren garapena hiru etapatan aurkezten 

dela. Garapen logiko matematikoa lortzen da objektuen manipulazioarekin eta haien 

artean dagoen harremanak ezartzen direnean. Giro egoki bat egoteak erraztuko du 

behaketa, manipulazioa eta objektuen deskribapena, oinarri izango direnak 

pentsamendu konkretutik abstraktura pasatzeko.  

Angel Alsinak (2012) haurrekin matematika arloak (zenbakikuntza, logika, geometria, 

neurriak) lantzerakoan garrantzitsuena piramidearen oinarria da, (3. Irudia) hau da, 

haurrak bizitzako esperientziak eta gorputzarekin esperimentatzen duena. Piramidea 

modu hierarkikoan planteatuta dago, orduan geroz eta gorago dauden ekintzak 

gutxien erabili behar direnak dira. Haur hezkuntzako ikasteko bidea manipulazioan 

oinarritzen da eta ezinbestekoa da matematika gaitasuna garatzerako orduan, 

erabiltzen diren kontzeptuak abstraktuak baitirelako. Angel Alsinaren proposamenak 

jarraituz, jarduera gehienak eguneroko bizitzan oinarritu beharko lirateke, baina beste 

pauso bat eman nahi dugunean, oso garrantzitsua da baliabide egituratuak erabiltzea 

kontzeptuak eta prozedurak sistematikoki lantzeko. Batzuetan salmentan dauden 

baliabideak oso aproposak dira, baina askotan beharren arabera gelan sortutakoak 

askoz baliotsuak izan daitezke.  

https://sites.google.com/site/xiiijornadasmatematicas/haur-eta-lehen-hezkuntza
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3.Irudia. Angel Alsinak proposatzen duen irakaskuntzarako piramidea 

 

Agote, A.; Garmendia,A.; GOÑI Zabala, JM. (2001) Matematikaren didaktikako liburu 

teoriko batean aurkitutako esaldi batean, oso argi azaltzen baitu logikaren esanahia; 

“Ezaguna denez, grekoek  kaos eta kosmos kontzeptuak bereizten zituzten. Kaosak 

mundu edo materiaren egoera desordenatu eta nahasia adierazten zuen, kosmosa, 

berriz, indar ordenatzaile , antolatzaile eta egituraren ondorioa ze, beste hitzetan 

esateko, mundu nahasitik arrazoizko mundura iragateko dagoen tartea kaos kosmos 

bikotearen bidez adierazten zuten grekoek. Logikak betetzen duen eginkizuna 

antzekoa da. Gure begien aurrean azaltzen den mundua kaos bat da. Mundu hori 

ulergarria bihurtzeko, arrazoizko alegia , ordenaren beharra dago, aniztasun 

ikaragarrian kosmos bat sortzeko gai izango den ordena alegia.”  

2.6 Jakintza transmititzeko ereduak eta matematikaren didaktika 

Lacasta, E ; Wilhelmi, M R. (2009) Askotan identifikatu egiten dira irakaskuntza 

modeloak, ahalegin transmisio bat egiten da, maila guztietan historikoki egin izan diren 

hezkuntza erreformen oinarria, Haur Hezkuntzatik unibertsitatera, batez ere irakatsi 

beharreko edukien aldaketak ziren jatorrian, programa, ikasketa-plan edota lortu 

beharreko gutxieneko irakaskuntza gisa. Jakintza berri hori transmititzeko modua ez 
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zen garrantzitsuena, pedagogia hainbat mendetatik hona irakaslea trebatzeko oinarri 

izan bada ere. 

 Transmisio-eredua 

Maila guztietan historikoki egin izan diren hezkuntza erreformen oinarria,haur 

hezkuntzatik unibertsitatera, batez ere irakatsi beharreko edukien aldaketak ziren 

jatorrian, programa, ikasketa plan edota lortu beharreko gutxieneko irakaskuntza gisa. 

Jakintza berri hori transmititzeko modua ez zen garrantzitsuena, pedagogia hainbat 

mendetatik hona irakaslea trebatzeko oinarri izan bada ere.Egoera hori transmisio-

eredu jakin bati dagokio non ikaslea bete beharreko “kutxa hutsa” den, irakasleak 

dakienarekin bete beharreko kutxa hain zuzen ere.       

 

4.Irudia  Transmisio eredua 

Haurren jakintza matematikoa ia ez zen aldatu 1960ra arte. Oro har esanda, 

aritmetikaren “lau erregelen” metodoa zen (batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketa), 

geometriako oinarrizko zenbait jakintza ere. Nahiz eta metodoak hainbat mendetan 

indarrean eta funtzionamenduan jarraitu, zenbait egokitzapen eta zatizko 

arrakastarekin, jakintzaren egonkortasuna eta transmisio-eredua krisialdian murgildu 

ziren azkenean, gizarte inguruabar konplexuak direla eta. Krisialdi horrek aldaketa 

sakonak eragin zituen hezkuntza sisteman, baina horrek ez du esan nahi transmisio-

hezkuntza desagertuko zela, gaur ere frogatu daitekeenez. Ereduaren iraunkortasuna 

nolabaiteko modernotasun formalarekin batera etor daiteke, bitarteko informatikoak 

erabiliz esate baterako. Ikasgela horietan ez da lantzen ia ikaskuntza egoerarik, baizik 
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eta irakatsi nahi den jakintzaren pixkanakako transmisioa, baina haurrak ez du lan 

intelektualerako espaziorik irakasleak azaldutakoa kopiatzea eta berriz adieraztea ez 

bada. 

 Eredu kognitiboa 

Psikologia XX. mendetik hona dugu hezkuntzan. 50eko hamarkadan hasita, gero eta 

eragin handiagoa izan dute psikologiaren aurrerapenek irakaskuntzan eta irakasleen 

prestakuntzan. 60ko hamarkadan, ikasgelan egin beharreko jarduerak eta irakaskuntza 

metodoa gero eta gehiago hasi ziren aintzat hartzen hainbat forotan. Horren ondorioz, 

hezkuntza ikuspegi berria sortu zen, non ikasleak parte-hartze handia izan behar duen 

jakintzaren eraikuntzan eta ikasitakoa barneratu behar du. Beraz, oinarri pedagogikoen 

eta psikologikoen oinarrien garrantzia zela eta, irakasle eta ikaslearen arteko 

hezkuntza bideratu zen 

 

5.Irudia  Eredu kognitiboa 

 Eredu sistemikoa: 

 Jakintza arazo bihurtzea (jakintzaren sorkuntza)Gerta liteke, beraz, nahiz eta 

psikologiak irakaslearen heziketan duen behar eta garrantzi ukaezina, psikologia 

kognitiboaren ezagutza eta irakatsi behar den jakintzaren ezagutzaren justaposizio 

hutsak ez du bermatzen irakasleari, berez, lanbide jarduerari aurre egin ahal izateko 

nahikoa elementu. Eduki matematikoen komunikazioaren eta eraikuntzaren arazo 

espezifikoei aurre egiteko garatu izan da Matematikaren Didaktika aztertzen hasteak 

ezinbestean dakar hiru alde aintzat hartzea: irakaslea, ikaslea eta jakitea.  
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6.Irudia Eredu sistemikoa 

Eredu horretan, sistemaren funtzionamenduan akatsen bat ikusten denean, hiru 

aldeetako batean jarduteak (irakaskuntza teknikak, ikaskuntza baldintzak edo edukiak) 

aurreko funtzionamendua desorekatzen du, eta oreka berria sortzen da eta, 

ezinbestean, baliozkotu beharra dago.  

3. MATERIALAK ETA METODOAK 

3.1 Gelaren antolakuntza: txokoen erabilera 

Praktika aldian egondako eskolan gelaren antolaketa txokoka da. Txoko ezberdinak 

daude finkatuak, bakoitzean material ezberdinarekin, haurrek bakoitzean esperientzia 

ezberdinak bizitzeko. Lau espaziotan sakabanatua dago gela; artisten txokoa, etxe 

txokoa, eraikuntza txokoa eta hizkuntza txokoa. Espazioaren antolaketa, eskola berrian 

erabiltzen hasi ziren metodo berritzaileak izan ziren, espazioak eta materialak garrantzi 

handia hartzen joan zen, haurra bere ikaskuntzaren protagonista izanik. Metodo hauen 

jarraitzaile asko egon ziren, haien artean Maria Montessori, Loris Malaguzzi, Decroly 

besteak beste. Aditu hauek, garai ezberdinekoak dira, baina gaur egun eskola askoren 

erreferentzia dira, nahiz eta gaur egungo teknologiak asko aldatu izan diren beren 

baloreak aurrera eramaten jarraitzen dira. Hauen ekarpenak kontuan izango ditugu, 

espazioaren eta materialaren antolaketari dagokionez. Gehien bat defendatzen dute 

materialaren manipulazioaren eta esperimentazioaren bidez haurrek lor ditzaketen 

ikaskuntzak. Antzinako erreferentzia da, Montessoriren garaia, bere balore iraunkorrak 

eskoletan. 
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Gloria Fuertes irakasleak, Loris Malaguzziren (1920–1994), inguruko ekarpenak 

defendatzen ditu ingurunearen eta espazioaren kalitatea defendatzen zuen besteak 

beste, gainera, garrantzi handia ematen zion; haurra entzuteari, haien beharrak 

asetzera eta potentzialtasunean sinestea, beti, haurra erdigunea izanik. Gainera 

Malaguzzik defendatzen du, haurraren garapenarekiko errespetua egon behar dela, 

bakoitzak berezko ekimena duela eta ezinbestekoa dela bakoitzaren erritmoa 

errespetatzea. Irakaslearen papera bigarren maila batean geratzen da, haurra bere 

prozesuan lagunduz. Aurretik esandako guzti hori egituratutako giro batean gertatu 

behar da haurrari erabakitzeko askatasuna emanez. Egituratutako espazio horretan, 

ordena, giro egokia (altzairuak, hornikuntzak) egotea beharrezkoa da.  

Lopez, Goñi,I. idatzitako artikuluan aipatzen du, Maria Montessorik (1870-1952) 

material didaktikoa eskaintzea defendatzen zuen, haurrei egokitutako espazioetan, oso 

material saiatua, eta haurrari eskainiko eta lagunduko diona, praktikatzen, imitatzen. 

Antolaketa eta sailkapena era graduatu batean, haurrak bere ingurua zentzumenen 

bitartez bereganatuko du., haurrarentzat berria den objektu bat aztertzeko, objektua 

ikusi, eskuetan hartu, bota, zurrupatu eta hozkatu egingo du. Haurrak ukituz, ikusiz, 

entzunez, dastatuz, mugituz eta usainduz ikasten duenez, zentzumen hauek guztiak era 

progresibo batean lantzen dituzten materialak sortu zituen. Aditu honen eskoletan 

garatzen den askatasuna psikologikoa da gehienbat, norberaren diziplinan oinarritua, 

lan egiteko eta jarduteko askatasuna da, besteak molestatzen ez diren bitartean. Bere 

metodoa norbanakoaren erritmoan eta jarraipenean oinarritzen da. Irakasleak haur 

bakoitza non aurkitzen den behatu behar du. Auto-hezkuntzaren prozesuan, ikasle 

bakoitzak, materialekin aritzean, ongi doala antzematen du, materialak auto-

zuzentzaileak direlako eta beraz, akatsen edo asmatutakoen berri ematen dute. 

Irakasleak prozesu horretan zuzenduko du, berarentzat egokiak diren materialak 

eskainiz. Haurra bere erritmoan uzten dugularik, ez du inoiz porrot egiten. Bestalde, 

haurrek, beraien artean ere ikasten dute. 

Bere materialak zentzumenen lanketatik abiatzen dira. Gela batean hainbat gauza ikus 

daitezke: dorreak egiteko neurri ezberdinetako blokeak, usaimena lantzeko ontziak, 

ukimenaz bereizteko piezak, soinuak egiteko txilinak, esku trebetasuna lantzeko 



25 
 

 
 
Hiru urteko gelan eguneroko proposamenetan, logika lantzen 

 

lokarriak, geometria lantzeko pieza ezberdinak, aritmetikarako hamarrekoak, puzzle 

antzeko atlasak... Material bakoitzak ezaugarri bat lantzen du, hala nola, kolorea, 

pisua, forma, ehundura, luzera, hotsa, usaina. Ezaugarri hauek isolatuak agertzen dira, 

hau da, koloreak landu nahi badira, koloretan bakarrik ezberdinak diren objektuak 

ikusiko dituzte, tamaina, forma eta abarretan berdinak direlarik. Hasieran kontraste 

handiz eskainiko dira ezaugarri horiek, hala nola, gorria eta urdina. Hauek bereizten 

joan ahala, urdin ezberdin guztiak bereizten hasiko da. Halaber, ezagupen kognitibo 

berria egiterakoan, ahalik eta zentzumen gehienak erabili beharko dira. Letrak ikasten 

ari direlarik, idatzita ikusiko dituzte, nola ahoskatzen diren entzunen dute.  

Aparicio, Mª. L (2001) bere artikuluan aipatzen du,  Decrolyk defendatzen du ikaslea 

bere ikaskuntzaren ardatza dela eta hori aurrera egin dezan beharrezkoak dira bi 

aldagai. Alde batetik, eskola eta bizitzaren arteko harremanak, eta beste aldetik, 

ikaslea hezkuntza behar anitz, berezi, indibidual eta bakarrak izatea. Eskolako dinamika 

"interesgune" metodoaren bitartez lantzea proposatzen du, modu honetaz haurrak 

behaketa, elkarketa eta adierazpena egiteko estimulatuko zaio.  

1. Taula. Adituen sintesia 

Adituak Ekarpenak 

Loris Malaguzzi Ingurunearen eta espazioaren kalitatea defendatu; haurra entzuteari, haien 

beharrak asetzera eta potentzialtasunean sinestea, haurra erdigunea 

izanik.,  

bakoitzak berezko ekimena duela eta ezinbestekoa dela bakoitzaren 

erritmoa errespetatzea. Irakaslearen papera bigarren maila batean geratzen 

da, haurra bere prozesuan lagunduz. 

 haurrari erabakitzeko askatasuna emanez. Egituratutako espazio horretan, 

ordena, giro egokia (altzairuak, hornikuntzak) egotea beharrezkoa da.  

Maria Montessori Haurrei egokitutako espazioak,  material saiatua, praktikatzen, imitatzen, 
lagundu.  

Antolaketa eta sailkapena era graduatu batean, haurrak bere ingurua 
zentzumenen bitartez antzeman ahal izateko. Haurrak ukituz, ikusiz, 
entzunez, dastatuz, mugituz eta usainduz ikasten duenez, zentzumen hauek 
guztiak era progresibo batean lantzen dituzten materialak sortu zituen 

Bere metodoa norbanakoaren erritmoan eta jarraipenean oinarritzen da. 
Irakasleak haur bakoitza non aurkitzen den behatu behar du. Auto-
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hezkuntzaren prozesuan, ikasle bakoitzak, materialekin aritzean, ongi doala 
antzematen du, materialak auto-zuzentzaileak direlako eta beraz, akatsen 
edo asmatutakoen berri ematen dute. Irakasleak prozesu horretan 
zuzenduko du, berarentzat egokiak diren materialak eskainiz 

Ovideo Decroly Haurra bere ikaskuntzaren ardatza. Bi aldagai beharrezkoak: 

- Eskola eta bizitzaren arteko harremanak, 

-  Ikaslea hezkuntza behar anitz, berezi, indibidual eta bakarrak dituena  

Eskolako lana"interesgune" metodoaren bitartez landu eta horrek  

- Behaketa 

- Elkarketa  

- Adierazpen . bultzatu.  

 

3.2 Espazioaren antolaketaren garrantzia  

Laguía Pérez, Mª J; Vidal Altadill, C. (2009) Gela antolatuta dago haurrek ziurtasun 

afektibo bat lortzeko, haien autonomia bultzatzeko. Haurrak erabakitzen dute zein 

lekuetan egon nahi duten eta horregatik bere ikaste prozesuaren protagonista izatera 

pasatzen da. Ikaskuntza eraginkorra lortuz, esplorazioa, manipulazioa eta jolasaren 

duen garrantziaren bitartez. Gela espazio ezberdinetan banatzerakoan balio 

desberdina daukaten espazioak bilatu behar dira, alde batetik lanerako espazioak 

sortzea lortu behar da, non heziketa asmoa oinarritzat hartzen den eta helburu zehatz 

batzuk bilatzen diren, kasu honetan, haurraren alderdi akademikoa bultzatzean datza. 

Bestetik, jolasteko espazioak sortuko dira, non heziketa eta helburuak garrantzi 

gutxiago hartuko duten eta pisu gehiena alderdi sozio afektiboa izango duen. Txoko 

guztiak haurraren alderdi sozio afektiboa zein akademikoa lantzeko asmoarekin 

sortuko dira baina ezinbestekoa da haurraren izaera globala errespetatzea.  

Eskolako espazioen antolatzeko erak askotarikoak eta malguak izatea komenigarria da. 

Honelako ezaugarriak izatea komeni da:  

- Ikasleak erraztasunez mugitzeko aukera izan behar du, eta eskumenean izan 

behar ditu material guztiak.  

- Espazio komunek harreman sozialak erraztu behar dituzte, eta talde-

kontzientzia hartzen lagundu.  
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- Banaketak funtzionala izan behar du, eta estetikoa aldi berean.  

- Espazioaren antolaerak haurrei behatzea erraztu behar du, irakasleak haien 

jarrerak baloratu ahal izan ditzan, arauak nola betetzen dituzten ikusi, eta abar. 

- Espazioen banaketak lana talde handian, talde txikian edo banaka egitea 

ahalbidetu behar du. Bestalde, talde bakoitzaren beharrei egokitutako 

jarduerak egin ahal izateko txokoek egon behar dute 

Alsina, A. (2010) Haurra bere ikaste-prozesuaren protagonismoa hartzea, ziurtasun 

afektiboa bermatzea eta autonomia bultzatzea dira. Horretarako, berebiziko garrantzia 

eman behar diogu esplorazioari, manipulazioari eta jolasari. Zalantzarik gabe, 

espazioaren antolaketak eta, batez ere, hautatzen dugun esku hartzearen estiloak 

baldintzatuko du. Hezkuntza-konpetentzia orokorrak garatzeko, hau da, norbera izaten 

ikasi (autonomia lortzen joateko), elkarrekin bizitzen ikasi (talde bizitzan trebatzeko), 

eta batez ere egiten eta ekiten ikasi konpetentziaren garapenean aurrerapausoak 

emateko, gela txokoetan banatzea proposatzen dugu berez daukan esperimentatzeko, 

sortzeko, ekiteko eta egunerokoan erabakiak hatzeko joera hobeto bultzatuko eta 

bermatuko dugu. Autonomia intelektuala bultzatzea da lan-txokoen helburu nagusia; 

horregatik, haurrak bere kabuz joan behar du txoko bakoitzera. Horrela, jarduera 

erabakitzen, antolatzen eta burutzen duena haurra bera dela ziurtatuko dugu, beste 

ikaskide batzuen laguntzarik edo presiorik jaso gabe.  

Urtxintxako irakaslearen gidaliburuak txokoen eta jolasaren inguruan horrelako 

egiaztapenak egiten ditu, Berezko jolasaren atzean, euskarri logiko matematikoa 

(zenbakikuntza arrazonamendu espaziala, sekuentzializazioak, sailkapenak …), 

hizkuntzari buruzko hipotesiak, saiakerak, estruktura konplexuen erabilpenak, arazoen 

aurrean estrategien erabilpenak daude, horregatik jolasa da ikasteko bide nagusia eta 

haurrentzat erakargarriena. Haurra berezko jokaerak ditu jaiotzatik, atxikimendua, 

esplorazioa, beldurra, eta berdinen arteko harremana. Hauen garapen egokiak 

markatuko du haurraren ikaskuntza prozesu osoa. Munduaren pertzepzio globala du 

eta bere jarduera eta egiteak globaltasun horren markatuko ditu. Haurra gaitasun 

ezberdinen jabe da eta eguneroko bizitzak gaitasun hauek garatzen lagunduko dio. 

Jolasa haurraren garapen pertsonala eta ikaskuntza bermatzeko tresna, haurra 
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manipulatuz, esperimentatuz eta esploratuz ikasten du. Metodo honen bidez 

hezkuntza konpetentziak garatzen joatea da, hauekin bizitzarako oinarriak ezartzen 

direlako. Hala nola, komunikatzen ikasi, norbera izaten ikasi, elkarrekin bizitzen ikasi, 

egiten eta ekiten ikasi eta azkenik pentsatzen eta ikasten ikasi. Txokoen garrantzia 

matematikak lantzeko, oinarrizkoa da, txokoetan haurrek material ugaria eta ezberdina 

izatea, objektuen manipulazioen bidez haurra objektuak ezagutzen ditu eta bere 

ondorioak ateratzen ditu. Aukera handiak ematen dizkio,  

- Afektuzko loturak eraikitzea ikastetxearen ingurunean.  

- Seguru sentitzea, txokoak finko izanak.  

- Gelak eta instalazioak ezagutu eta identifikatzea. 

- Errespetuz jokatzea. Jarduera eta jolasetan beste batzuekin batera parte 

hartzea eta elkarrekintza pertsonaleko trebetasunak sartzea. 

- Haurrak aukera ezberdinak izatea erabakitzeko, helduaren laguntza gabe edo 

esanei gabe.  

- Autonomia izatea: Material ezberdinak identifikatzea, Materialak bere lekuan 

antolatzea, Klasifikatzea, ezberdintzen hastea, gauzak eraikitzea, etab. 

- Besteen ekintza eta jokabideak behatu eta imitatzea, eta objektuak 

konpartitzean sortzen diren liskarrak konpontzea.  

- Materialak prestatu eta biltzeko errutinetan parte hartzea.  

- Tresnak erabili eta ezartzen direnean manipulaziorako trebetasun eta 

abileziak izatea.  

- Objektu eta materialei buruzko ekintzekin saiakuntzak egitea. 

- Komunikazioaren osagai egokiak erabiltzea, keinuak, hitzak etab.. behar eta 

egoera ezberdinak adierazteko. 

Irakasleak aurrera eramaten dituen ikaskuntza egoeren bidez haurra ikasten du, horrez 

aparte bere esperimentatzeko tresna manipulazioak eta materialekin kontaktuan 

egotea izango dira ikaskuntza lortzeko bideak. Irakasleak aukerak eman behar dizkio, 

haurra bere ikaskuntza osatzeko joateko. Horretarako proposamenak eta errutinak 

egoera lagungarriak izango dira ikaskuntza horretan.  
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Txokoetan lan egiteak haurra aktiboki bere ezagupenen eraikitzailea izatea bideratzen 

du. Baita ere, jolastu, ikertu, esploratzen du, behatzeko aukerak eskaintzen ditu, 

probatzeko, ahalegintzeko, irtenbideak bilatzeko … Autonomia garatzen laguntzen die 

eta erritmo pertsonala eta denbora errespetatzen ditu.  

Lehen komentatu bezala, gela txokoetan banatua dago, horregatik orain azalduko 

ditugu txoko bakoitzean aurki daitekeen materiala eta bakoitzean lortu nahi diren 

helburuak azalduko ditugu.  

 Eraikuntza txokoa 

Haurraren sormenari atea zabaltzen dion espazioa da, eta oso arrakastatsua izaten da. 

Txoko honetan egiten diren jolas-jardueretan, haur bakoitzak berea egiteko eta berea 

defendatzeko joera izango du. Aurki daitekeen materiala, egurrezko piezak 

(tamainarekin kontuz ibili beharko dugu, ez handiegiak, ez txiki txikiak), plastikozko 

piezak, ibilgailuak, animaliak, puzzleak … izango dira.  

 

 

7.Irudia. Koloreetako piezak 

Bertan dagoen material gehiena plastikozkoa da, dauden koloreetako piezak, tamaina 

eta kolore ezberdinetako piezak dira eta material horrekin haurrarekin aspektu 

ezberdinak landu daitezke, alde batetik kolorea, forma, multzoak, segidak …. Nozio 

matematiko ezberdinak landu daitezke, bertan eskaintzen den materiala, eskuz 

lantzeko baliagarria da eta haurrek, koloreka, forma, tamaina, ezaugarriaren arabera … 

sailkatzeko aukera izango dute. Material honekin dorreak, haiek asmatutako 

eraikuntzak, … egiten dituzte. Materiala kutxa ezberdinetan kokatua dagoenez, 
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haurrek gela biltzerakoan, materiala kutxa bakoitzean sailkatu behar dute, modu 

honetaz, klasifikazioa landuz. 

Beste material bat da plastikozko animaliak , bertan oihaneko animaliak, baserrikoak , 

etxekoak … daude eta lan egiteko oso baliagarriak izan daitezke. Behatutako gelan 

aurrera eraman zen egoera bat azalduko dugu.  

1. Egoera: Baserriko animaliak eta animalia basatiak lantzen 

Haurrekin ariketa hasi baino lehen baserriko animaliak aipatzea proposatu genien , 

haurrek horrelako animaliak aipatu zituzten : txakurra, oiloa, oilarra, katua, behia, 

ardia … Irakasleak zenbait haur hartu eta arbelean zeuden animali bat hartzeko eskatu 

zien orduan banaka altxatu behar ziren eta besteei erakutsi. Ondoren eseri eta 

irakasleak animali bat aipatzen zuen heinean animali hori zuen haurrak altxatu behar 

zen eta irakasleari eman. Modu honetaz, haurrak animaliaren izena eta animaliaren 

irudiaren arteko erlazio bat lantzen dute, korrespondentzia bat sortzen da.  

 

Animaliaren irudia Animaliaren izena 

 

8.Irudia Objektuen asoziazioa 

Behin hori eginda, baserriko horma- irudi bat jarri genuen eta bertan agertzen ziren 

animaliak aipatu genituen berri ez ziren lehoiak agertzen, orduan bere gelakide batek 

erantzun zuen lehoia animali basatia da, oihanean bizitzen den animalia da, orduan 

irakasleak aukera paregabea ikusi zuen animali basatien eta baserrikoen arteko 

bereizketa egiteko.  

Haurrei baserriko animaliekin bezala, animali basatien zerrendaketa bat egitea eskatu 

zitzaien, zerrendaketa horretan animali ezberdinak aipatu zituzten (jirafa, lehoia, 

tigrea, elefantea …) behin animali ezberdinak esan zituztela, irakasleak oihaneko 

BEHIA 
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animalien inguruko horma irudi bat atera zuen. Aurkeztu zen egoera ikusita, beste 

ariketa bat proposatu zitzaien, eraikuntza txokoan dauden plastikozko animaliak hartu 

genituen eta borobilaren erdialdean jarri genituen, multzo bakar bat osatuz. Lurrean bi 

horma irudiak ipini genituen eta eskatu genien haurrei animaliak bi multzo horietan 

sailkatzea. Haur guztiek parte hartu zuten, bakoitzak altxatu eta nahi zuen animalia 

hartu eta beraiek uste zuten lekuan jartzen zuten. Behin guztiak sailkatu ondoren, 

irakasleak bi horma irudiak ( 9. Irudia) hartu eta sailkapena ongi egina ikusteko, 

animaliak banaka hartu eta haurrei galdetzen zien ea ongi kokatua zegoen. Haurrek 

gelako dinamikan sartzeko ez dute zailtasunak, motibatuak daude horrelako ariketak 

egiterako orduan. Baina, haur bakoitzak bere erritmoa du eta errespetatu behar da 

batzuk ariketa motelago egitea edo besteei baino pixka bat gehiago kostatzea.   

Guztiek egoki egin zuten ariketa, nahiz eta zenbait haurren kasuan irakaslearen 

laguntza jaso behar izan zutela.  

 

9.Irudia . Oihaneko animalien eta baserriko animalien horma irudiak. 
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10.Irudia. Tamaina ezberdineko koloreetako bolatxo zulodunak 

Eraikuntza txokoan aurki daitekeen beste material bat, (10. Irudian) agertzen diren 

koloreetako bolatxoak dira, bolatxo horiek erdialdean zulo bat dute eta haurrek hari 

batean zehar kokatzen joan behar dira. Material honekin haurrek koloreka edo 

formaren arabera segidak,ordenak,sailkapenak egin ditzakete. Aukera ezberdinak 

ematen dizkie horrelako materialak, adibidez, sailkapenak egiten dituzte, bolak 

biltzerako garaian, koloreka biltzen dituzte, adibidez, lehendabizi gorriak, gero urdinak 

etab. Handitik txikira edo txikitik handira ordenatu. Txoko honek, bide ezberdinak 

ematen dizkio haurrari esperimentatzeko eta manipulatzeko, eta egitura logiko 

matematikoak eraikitzeko ere.  

 Artisten  txokoa 

Txoko honetan adierazpenarekin (plastikoa, berbazkoa, matematikoa …) zerikusia 

duten jarduerak landuko dituzte. Txoko honen berezitasun nagusia, ikaskuntza 

didaktiko espezifikoen garapena ez ezik, haurren sormen eta adierazpenari eta 

komunikatzeko beharrari ere gune bat eskaintzea da. Aurki daitekeen materialen 

artean, mahaiak (hobe luzeak badira edo elkartzeko aukera ematen 

badute),aulkiak,apalak (espazioan erabiliko diren materialak gordetzeko), margoak, 

errotulagailuak, guraizeak, papera, itsaskina, plastilina … besteak beste.  Irakasleak, ez 

du adierazpena bideratu behar, adierazpen librea izan behar da. Haurrek aukera izan 

behar dute barrutik ateratzen zaiena marrazteko, margotzeko, idazteko... Beste une 

batzuetan, jarduera bideratuta egongo da, baina, betiere, askatasunez jokatzeko 

aukera eta laguntza emanda, bakoitzak behar duen neurrian. Gainerako txokoetan 

bezalaxe, prozesuari behatuko dio hezitzaileak eta jarraipena egingo dio. 

Txoko honetan motrizitate fina lantzeaz aparte, nozio matematikoak ere landu 

daitezke, (11. Irudia) ikus daitekeen bezala, haurrak koloreetako pintxoekin segidak 

egiten ari ditu. Eraikuntza txokoan bezala, txokoa biltzerakoan haurrek materiala 

klasifikatu behar dute, haiek bakarrik egiten duten ekintza da. Oso ongi ezberdintzen 

dituzte material bakoitzak duen lekua.  
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11.Irudia.  Haur batek pintxoekin segida bat egiten 

 Hizkuntza txokoa 

Espazioa erosoa eta atsegina izango da. Txoko hau altzairuekin ixtea komeni da; Aurki 

daitekeen materialaren artean, Ipuinak antolatzeko erakustokia, eserleku erosoak, 

alfonbra, ikastolako ipuinak, etxetik ekarritako ipuinak, testurik gabeko laminak (ipuin 

formatuarekin, argazki-albumak, aldizkariak, … Gaiaren arabera lantzen den hiztegia, 

sentimenduen trena, horma irudia …. (12. Irudia) argazki horretan ikus daiteke haur 

bat sailkapen bat egiten, beheko ilaran animaliak sailkatu ditu eta goikoan pertsonak 

sailkatu ditu.  

 

12.Irudia. Haur bat hiztegia lantzen 

 Etxe txokoa (joko sinbolikoa) 

Imitazioaren bitartez, inguruarekin harremanetan jartzeko modua topatzen du 

haurrak. Hasieran, haurraren buruan egoten da; ondoren, ondoan duen helduaren 
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arreta bereganatzen saiatuko da. Haurrak helduen jokaerei behatzen die, eta imitatu 

egiten ditu: lotan egongo balitz bezala ipiniko da, orrazten arituko balitz bezala, 

sukaldaria balitz bezala. Gero,panpinak sartuko ditu jolas horretan, eta horiek izango 

dira lotan egongo direnak, orraztu behar direnak eta jan behar dutenak. Objektua 

aurrean egon gabe egoera horiek bizitzeko gaitasuna daukanean, jolas sinbolikoa 

agertuko da. Jolas sinbolikoaren bitartez, afektuzko tentsioak eta desioak bideratzen 

ditu. Geroago, helduagoa den neurrian, rolak banatzen dira eta arauak ezartzen egiten 

dira jolasean, jolasaren gizarte-dimentsioan bide berriak esploratuz. Aurki daitekeen 

materiala, etxea, sukaldea, panpinak, ispilua, mozorroak, etxeko tresneria …  

Irakasleak, lan-txokoak antolatzeko unean, oso garrantzitsua da hezitzailearen 

funtzioa. Hezitzaileak espazioa eta materiala prestatzen eta egituratzen dituen 

moduaren arabera, eraginkorrak eta motibagarriak izango dira, edo ez. Hezitzaileak 

haurrak bultzatu behar ditu lan-txoko bakoitzean aurkitzen dituen materialak 

esperimentatzera eta manipulatzera; sormen- eta irudimen-gaitasuna estimulatu 

behar die; txoko bakoitzaren antolamenduaren bidez, ordena, garbitasuna eta 

errespetua sustatzen lagundu behar die. 

Sainz de Vicuña.P. (1993). Materialak ongi ordenatuta eta sailkatuta egon behar du. 

Antolamendu bat ezarri behar da, txoko bakoitzean dagoen materiala ezin da bere 

espaziotik atera bestela haurrari zaila egiten zaio espazio erreferente batzuk ezartzea. 

Materiala horrela antolatuz gero, jasotzeko eta sailkatzeko zeregina garrantzitsua 

izatera iritsiko da taldearen eguneroko bizitzan. Horrela, ingurunea errespetatzeko eta 

estimatzeko ohiturak bultzatuko ditugu. Haurrek erabiliko dituzten tresnek eta 

materialek haurren zerbitzuan egon behar dute. Horregatik, haien eskura egon behar 

dute. Modu horretan, autonomia pertsonal handiagoa izaten lagunduko zaie. Bestalde, 

jokabide eta portaera jarraibideen bitartez ikasiko dute gelako elementu guztiak 

errespetatzen eta erabiltzen. Txokoetan aurkitzen dituzten materialekin, formen 

identifikazioa, taldekatzeak (lerroak,taldeak …) formen arteko erlazioak: 

korrespondentziak, asoziazioak edo elkartzeak, klasifikazioak, ordenazioak, elkarketak, 

landu daitezke. 
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2. Taula txokoetan dauden nozio matematikoak 

Nozio matematikoa Egoera 

Multzoak eta 
sailkapenak 

Txokoetako materiala biltzerakoan, bertan dagoen materiala, kutxa 
ezberdinetan jartzen da. Egoera horretan multzo ezberdinak sortzen 
dira.  

Taldekatzeak Txokoetan dauden bitartean, materialen taldekatzeak egiten dituzte, 
koloretako piezak alde batetik,  

Partekotasuna Materiala kutxa bakoitzean biltzerakoan, multzoak egiten dituzte. 
Baina aldi berean, multzo horretan dagoen materiala, multzo horren 
parte izatera pasatzen da.  

Ukapenak Materiala multzokatzerakoan aldi berean ukapenak ematen dira, 
multzo batean dagoen materiala bestearen parte ez izatera pasatzen 
delako.  

3.2.1 Matematikako txokoa 

Nahiz eta behatutako gelan ez egon, garrantzizkoa da matematika lantzeko txoko bat 

egotea, esperimentaziorako eta manipulaziorako gune aberats eta erakargarria eta 

matematika ulertzeko, erabiltzeko eta baloratzeko aukera eskaintzen duen gunea da. 

Espazio honen bidez helburu batzuk planteatzen dira, pentsamendu matematikoa 

garatzea: esperimentatzea, hipotesiak egitea, kontzeptuak erlazionatzea eta 

sinbolizatzea. Lorpenak edo prozesuan izandako aurrerapausoak hitz egitea. Ezaugarri 

sentsorial desberdinen (kolore,testura,forma …) eta hauen berezitasunen azterketa 

egitea. Irizpide kualitatiboen baitako taldekatzeak. Irizpide kualitatiboak erabiliz 

sailkatu,ordenatu,harremandun, segidak egin … 

Matematikako txokoaz aparte, bestelako txokoak daude, nahiz eta txoko horretako 

helburua ez izan haurrek nahigabe abilezi matematikoak lantzen dituzte. Etxe txokoa 

“merkatua” bihurtu zenean, (modu interaktibo eta entretenigarrian bideratutako 

proiektu bat bezala defini daiteke).. Bertan, denda batean gauzatzen diren eragiketa 

matematiko eta ez-matematikoak gauzatzeko aukera izaten dute; bertako produktuak 

erosteko, diru eragiketak egiteko, gizartearen partaide aktibo sentitzeko, 

erantzukizunak eta ardurak pixkanaka- eskuratzeko, harremanak sustatzeko … abilezi 

matematikoak lantzeko oso espazio egokia eraikuntza txokoa da, esan genezake lotura 

zuzena duela matematika txokoarekin. Izan ere, haurrek irudi geometriko 
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desberdinekin eraikitako eraikuntzen bidez, matematika eta logikaren ideia asko 

lantzen dituzte. Kokapena, eraikuntza erortzearen zergatia, irudiaren itxura etab. 

Espazio honetan haurrak gaitasun logiko matematikoak garatuko ditu, manipulazioa 

eta bizitzen dituen esperientziei esker. Eta haurraren ikaskuntza prozesurako 

oinarrizkoak diren kontzeptuak asimilatuz. Matematikako txokoak leku espezifiko 

batean egoteak onura asko ditu, lortu nahi den helburua da, haurrek modu 

entretenigarri eta erraz batez ikasten joateko. Aproposa da, txokoan mahai bat 

edukitzea, haurrek beren ariketak eta jolasak egin ahal izateko. Eskuragarri izango ditu 

material ezberdinak. Material horren barne, egituratuak izango diren materialak 

egongo dira, adibidez Dienesen bloke logikoak,dadoak … eta egitura-gabeko materialak 

ere, botoiak, kutxa txikiak, tapak etab. Baina garrantzizkoa da haurrak materiala 

eskuragarri izatea,modu honetaz bere autonomia eta aukeratzeko bidea eta eskubidea 

sustatzen da. Txokoaren helburua nagusia ez da soilik haurrek matematika eta logika 

kontzeptuak barneratzea, baizik eta, haurrak motibatu eta hauentzat ikasgaia 

interesgarria bilakatzea. Izan ere, txokoa material desberdinez osatuta izateak, haurrak 

erabili nahi duen materiala aukeratzeko aukera eskaintzen dio. Eta bere 

esperimentazioak egiteko ere. Honek gaiarekiko interesa eta motibazio sustatuz. 

3.3 Materialak 

Malena Martinek (2008) logika lantzeko materiala maneiatzearen alde dago eta 

abantailak ikusten ditu Gelan material ezberdina aurki daiteke eta matematikak 

lantzeko material ezberdina erabiltzeko aukera dago, egituratua edo egituratu gabekoa 

izan daiteke. Biak aukera ezberdinak ematen dizkiete haurrei.  

Logika lantzeko, urtxintxako fitxak aparte (eranskinetan gelan erabiltzen diren 

adibideak jarriak daude) gelako material ezberdina erabiliko da, hala nola eraikuntza 

txokoan dagoen materiala, (lego piezak, Dienesen bloke matematikoak, puzzleak, … ), 

baiat gainerako txokoetan dauden materialak aukera ematen die haurrei nozio 

matematikoak esperimentatzera.  Sailkapen txiki bat egingo dugu material egituratua 

eta ez egituratuaren artean; 

 Egiturarik gabeko materialak 
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Eguneroko bizitzan erabiltzen diren materialak dira eta matematikako kontzeptuekin 

lehen harremana finkatzen laguntzen dute. Honela sailka daitezke material hori: 

sailkatzeko, zenbatzeko, ordenatzeko, taldekatzeko, bat etortzeak bilatzeko, eta 

abarrerako esperientzietan laguntzen dute. Talde horretan daude bolak, botoiak, 

kaxak, haziak, txapak, harriak eta abar. 

 Pentsamendu logikoa garatzen duten materialak 

Material horiek aukera emango digute hainbat motatako jarduerak egiteko: 

alderatzea, loturak egitea, ordenatzea, sailkatzea, segidak egitea, neurtzea eta 

zenbatzea, besteak beste. 

- Ordenatzeko, pixkanaka gero eta neurri txikiagoa, kolore tonu ahulagoa, pisu 

txikiagoa eta abar duten objektuak erabiliko ditugu, bata bestearen barnean 

sartzeko kaxak, katiluak, edalontziak, edukiera neurriak, etab. 

- Segidak egiteko, hainbat forma, neurri, kolore … dituzten objektuak erabiliko 

ditugu txandaka; adibidez, botoiak, jostailuak, poltsak, hari txirrikak … 

Txokoetan eskaintzen den materiala, eskuragarri eta agerian egotea saiatu behar da. 

arriskuren bat dutenak edo hauskorrak direnak izan ezik. Materiala eskuragarri egoteko, 

komeni da kutxa ezberdinetan gordetzea eta barnean zer dagoen ikus dadin eta erraza 

izatea irekitzeko, haurrek laguntzarik gabe ireki ahal izateko. Baita ere, material guztiek 

etiketatuta eta sailkatuta egon behar dute, horrela haurrek, erabili ondoren, berriro ere 

dagokion lekuan uzteko aukera izango du. Modu honetaz, ohitura ezberdinak bultzatzen 

ari dira, hala nola, ordena ohiturak, sailkatzeko etengabeko ariketak , klasifikazioak. 

 Dienesen bloke logikoak,  

Material egituratuaren barne sartzen da. Haur Hezkuntzan oso baliagarria den 

materiala da, forma, kolorea, tamaina, lodiera lantzeko lagungarriak dira. 48 piezak 

osatzen duten. Forma borobila, hirukia, karratua eta laukizuzena dute eta kolore gorri, 

urdin eta horiak dira. Tamainari dagokionez handiak, ertainak eta txikiak daude. Eta 

lodierari dagokionez, lodiak eta finak izan daitezke.  

Bloke logikoak oso material baliagarria da haurrekin forma geometrikoak lantzeko, 

baina beste nozio matematikoak lantzeko ere lagungarri dira, hala nola, sailkapenak, 
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ukapena, multzoak … Material hauek duten forma, koloreak eta tamainak lehen 

mailakoak dira eta haurrek beren eguneroko bizitzan ikusten dituzten objektuetan 

agertzen diren formak direlako eta erraza zaie identifikatzeko.  

Lehen esan bezala oso material erabilgarria da Haur Hezkuntzan, baina kritika moduan 

esan beharra dago, material egituratua dela, eta haurrei lana egina ematen zaiela. 

Forma, kolorea, tamaina landua ematen da, haurrek formak ezagutzeko aukera ona da 

baina ez da hobeto izango haurrek forma geometriko horiek bere inguruan dituzten 

objektuetatik ikastea? azkenean estereotipatua den materiala da eta haurrek forma 

horiek ikusten dituzten bezala irudikatzen dituzte. Ez dira errealitatean aurki daitezken 

objektu errealak.  

Koloreen identifikazioari dagokionez, Dienesen blokeetan agertzen diren koloreak 

lehen mailako koloreak dira, haurrek bere eguneroko bizitzan aukera izango dutela 

horrelako koloreak ikusteko. Oso adibide argia dago, praktiketan behatuak izan diren 

haurrak. Hiru urteko haur hauek, gaia dira kolore ezberdinak identifikatzeko, gelan 

lantzen de proposamen batean txoko buelta izenekoa, gai dira koloreak identifikatzeko 

eta ezberdintzeko. Ekintza hau hasterakoan haurrek haien izenak hartu behar dituzte 

eta izenak eguneroko astearen arabera eta kolore zehatz batean kokatuta daude. 

Irakasleak laranjak hasten direla esaten duenean, laranja koloreko paperean agertzen 

diren haurrak altxatu behar dira eta erabaki behar dute zein txokoetan egon nahi 

duten.  

 

13. Irudia Dienesen bloke logikoak 
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4. ATAL PRAKTIKOA 

Atal honetan praktika aldian hiru urteko gela batean nola lan egiten den azalduko 

dizuegu, behaketa talde osoari egindakoa da egoera ezberdinetan. Eguneroko 

ekintzetan aurrera eramaten diren egoerak aztertuko ditugu eta egoera horien azpian 

dauden nozio matematikoak, behatu. Hasteko hiru urteko gela batean zer egiten den 

azalduko dugu, bigarren puntua izango da aurrera eramaten diren errutina horietan 

dauden abilezi logikoak aztertzea, hurrengo puntua talde osoaren analisia egingo da 

eta azkenik gelan proposatutako ikaskuntza egoera bat aztertuko da.   

4.1 Egun bat hiru urteko gelan 

Astean zehar plangintza bat dago finkatua eta egiten diren proposamen guztietan 

tutorearekin daude, psikomotrizitatea eta musikako orduak kenduta. Hiru urteko hiru 

gela daude eta klase bakoitzeko haur talde kopuru berdina. Hiru tutoreen arteko 

koordinazioa dago proposamenak egiterako garaian baina gero tutore bakoitzak bere 

metodologia eta estrategiak erabiltzen ditu haurrekin lan egiteko. Hiru urteko gelan 

gehien bat lantzen dena errutinak eta ohiturak finkatzea da, modu honetaz haurrek 

beren autonomia garatzen doaz. Esan beharra dago plangintza finkatua dagoela, baina 

adin honekin malgutasunez jokatu behar da espero daitekeenaren kontrakoa gerta 

daitekeelako. Haurrek interes batzuk dituzte eta gerta daiteke irakasleak planteatzen 

duen lan bat haurren interesekoa ez izatea eta ariketa goitik behera aldatu behar 

izana. 

Egun bat hiru urteko gelan egiten dena azalduko dugu, sarreratik hasita, etxera joateko 

ordura arte. Goizean haurrak bederatzietan gelara sartzen dira, gurasoak pasabidean 

geratzen dira eta haurrak bakarrik gelara sartzen dira, haur bakoitza ezberdina denez 

eta egokitzeko erritmo ezberdina duenez, ordu erdi bat dute gelara egokitzeko eta 

lasaitzeko. Horregatik ordu erdi horretan liburu txokoan lasai egoteko aukera dute. 

Momentu hori garrantzitsua da, haurrak beren etxetik etortzerakoan emozio 

ezberdinekin gelara sartzen direlako; batzuk pozik, beste batzuk haserre, triste, gogorik 

gabe etab. Modu honetaz, denbora ematen zaie pixkanaka gelako dinamikan sartzeko 

eta egokitzeko. Gelara sartu bezain pronto, trenaren sentimendura joan behar dute 

eta nola sentitzen diren ipiniko dute, pozik edo triste sentimendua ipiniz.  
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Behin guztiak gelara sartu direla eta lasaitu direla, asanblada egiten da, guztiak eserita 

eta borobilean jartzen dira. Bertan aukera dute nahi dutena kontatzeko; asteburuan 

gertatutako zerbait, haur batek ekarritako zerbait erakustea … asanbladan ere 

makinista egiten da, honek egun horretako arduraduna da, eta egunean zehar 

eginbehar batzuk ditu. ( lagunak zenbatzea, nor falta den esatea, gosaria banatzea, 

adur zapiak banatzea …) Behin asanblada eginda egunaren arabera ekintza bat egiten 

da (ipuina, fitxak, hiztegia, zenbakiak, jarduera plastika …). Eranskinetan gelan erabili 

daitezken fitxa mota batzuk jarriko ditugu eta gelako proposamenetan ateratako beste 

zenbait argazki. Ondoren txoko buelta iristen da, gela txokoka banatua dago eta txoko 

bakoitzean material ezberdina dago, haurrek aukeratzen dute zein espaziotan egon 

nahi duten, behin aukeratu dutela non egon ez dute aukerarik aldatzeko.(erregistro 

taula bat beteko da) Gosaria banatzeko momentua iristen da eta ondoren patiora 

ateratzen dira. Patiotik bueltan ekintza edo ariketa osagarria dute (psikomotrizitatea 

edo musika), eguerdian bazkaldu eta siesta eta arratsaldean, irakasleak proposatutako 

ariketa bat egiten dute. (12. Irudian) ikus daiteke haurrek panel bat dutela gelan eta 

irudien bidez ikusten dute egunean zehar egingo dutena. 

 

14.Irudia plangintzaren taula 

4.2 Eguneroko errutinetan logika lantzen 

Eguneroko errutinetan haurrek egoera ezberdinak egiten dituzte, eta egoera horien 

atzean abilezi matematiko ezberdinak aztertu daitezke, hala nola, logika. Haurrek 
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nahigabe logika matematika lantzen dute bere egunerokotasunean nahiz eta haiek ez 

konturatu, modu inplizituan lantze delako. Adibidez komunera joaterakoan irakasleak 

binaka jartzea eskatzen die, akzio horretan haurrek badakite zer den bikote bat egitea 

eta norbait bikoterik gabe geratzen bada hirukote bat sortuko dela konturatzen dira. 

Eguneroko zenbait ekintzetan ikusi daitezke abilezia logikoak; sailkapenak egiterakoan, 

multzo bateko ezaugarriak identifikatzerakoan, ukapenak egiterakoan etab. Haurrak 

txoko buelta egiten daudenean, espazio bakoitzean erabili den materiala berriro gorde 

behar da, bakoitza bere lekuan utziz. Artista txokoan  material ezberdina dago, gehiena 

esku lanketarekin egiteko, material horren artean ; paperak, mota ezberdinetako 

margoak, guraizeak, itsaskinak, plastilina … Material bakoitza dagokion kutxan edo 

lekuan sartu behar da eta egoera hori jarduera logiko bat suposatzen du; adibidez 

behin, haur talde batek margoak biltzen ari ziren eta talde horretako bi haur konturatu 

ziren kutxetan zeunden margoak nahastuak zeudela, hau da, “plastidekor” margoak 

eta argizarizkoak nahastuak zeudela. Haurrak margo guztiak kutxetatik atera eta margo 

bakoitza bere kutxan sartzen hasi ziren. (15. Irudia) Egoera honetan ikus daitezke nozio 

matematiko ezberdinak: 

- Multzoak: bi talde sortzen dira, “plastidekor” margoak eta argizarizko margoak.  

- Klasifikazioa: margo bakoitza doakion kutxan sartzea. 

- Ukapena: multzo batean daude margoak ezin dira bestearen barruan egon.  

- Barnekotasuna: multzo baten barnean dauden margoak, multzo horren zati 

dira.  

 

15.Irudia margoen sailkapena egiten 
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Hasiera batean sailkapen hau egitea sinplea dela iruditzen bazaigu ere, bi proposizio 

ezberdinen araberako multzokatzea egiten ari dira, batean plastidekor margoak 

direnak eta bestean argizarizko direnak, ez plastidekor margoak eta ez argizarizko 

margoak diren gauzak kutxa ezberdin batean sartu beharko direlarik. 

Asanbladako momentua, guztiak elkartzeko denbora da, haurrek beren esperientziak 

eta nahi duten gauzak kontatzen dituzte. Asanbladan makinistaren lana egiten da. 

Egunero haur ezberdin bat izango da makinista eta egunean zehar eginbehar batzuk 

ditu, horietako lan bat, lagunak zenbatzea da. Gelan daudenen zenbaketa egiterakoan 

haur bakoitzak bere erritmoa du, horrelako ekintzaren aurrean badira haurrak zenbaki 

konkretu bateraino zenbatzeko gai direnak, baina hiru urteko haur batek zenbakien 

zerrendaketa eginez zenbatzen du, orden bat jarraitu gabe. Adibidez, hogei edo 

hogeita hamar zenbakira arte kontatzen dakite baina zenbakien artean saltoak egiten 

dituzte. Hiru urterekin esan beharra dago oraindik ez dutela gaitasuna zifra 

kopuruarekin erlazionatzeko, zenbakiak izendatzen badakite baina ez dira gai 

erlazionatzeko hogeita hamar zenbakia hogeita hamar objektuen erreferentzia dela. 

Egiten den beste lan bat, zenbat lagun falta diren esatea, eta izenak esan ondoren falta 

diren kopurua hartu behar dute eta izenekin batera zenbakia jarri (13. Irudia) 

 

16. Irudia. Nor falta da?  panela. 

Lagunak zenbatzean, pertsona eta zenbakiaren arteko asoziazioa ematen da. Haurra 

gai da zifra konkretu bat arte zenbatzeko baina oraindik ez da gai zenbakia eta objektu 



43 
 

 
 
Hiru urteko gelan eguneroko proposamenetan, logika lantzen 

 

kopurua erlazionatzeko. Kontaketa horretan lagunak zenbatzen ditu baina 

zerrendaketa da. 

Lagunak zenbatu ondoren, nor falta den esan behar dute, orduan bi multzo sortzen ari 

dira etxean daudenak eta eskolan daudenak. Lehendabiziko momentuan, haur guztiak 

eskolako multzoan daude baina falta diren horien izenak etxeko multzora pasa behar 

dituzte, orduan eskolako multzotik kanpo geratzen dira batzuk,  modu honetaz haurrek 

ukapena lantzen ari dira. Haurren izenak dagokion multzoetan jarriak izan direla, falta 

diren horien kopurua zenbakian jarri behar dira (gelan irakaslearekin hiru zenbaki arte 

ikasi zuten grafia idazten, horregatik zenbaki hortik aurrera zaila egiten zaie 

identifikatzea. Irakasleak, zenbat falta diren galdetzen dienean, haurrek izenak esan 

eta eskuekin kontatzen dute. orduan segun eta zenbat diren kopuru bate edo beste 

bat jarriko dute. 

Beste ekintza bat da, egiten duen eguraldia jartzea, orduan haurrek leihotik kanpo 

begiratu behar dute eta harreman bat sortu behar dute, kanpoan ikusten dutena, 

barruan dituen eguraldiaren ikurrekin. Harreman hori sortzen denean, 

korrespondentzia bat ematen ari da. Ondoren haurrek segun eta astearen zein 

egunetan gauden, leku batean edo bestean jarriko dute. Egoera hauetan, haurrak 

zenbait aspektu erlazionatu behar ditu haien artean, lehenengo kanpoan egiten duen 

eguraldia, gelan dituen ikurrekin erlazionatu. Bigarren pausoa da taulan asteko zein 

egunetan gauden identifikatzea (komentatu beha da, haurrentzat taulen erabilera 

zerbait abstraktua dela, eta kostatzen zaiela taula horietan egin behar dena ulertzea) 

adibidez, astelehena bada, jakin behar dute taularen lehendabiziko kasilan jarriko 

dutela ikurra. 
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17. irudia eguraldiaren ikurrak.  

Txoko buelta: Aspektu logikoak lantzeko beste modu bat da, bertan materialen 

klasifikazioa egiten da, argi izan behar dute txoko bakoitzean zein material dagoen eta 

zertarako erabiltzen den. Txokoetan lan egiteko, haurrek lehendabizi zein txokoetan 

egon behar duten erabaki behar dute. Panel batzuetan asteko egunak eta haurren 

izenak jarriak daude, bakoitzak kolore ezberdin batekin. Haurrek argi eduki behar dute 

beren kolorea zein den, zein asteko egunetan kokatua dagoen eta bere izena 

identifikatu. Haurrak multzoka sailkatuta daude, bost multzo daude 

(astelehena,asteartea, asteazkena,osteguna eta ostirala) eta bakoitzak kolore bat du 

(gorria,berdea,horia,laranja eta urdina). Multzo bakoitzean bost edo sei haurren izenak 

daude. Haur bakoitzak erabakitzen duenean zein txokoetan egon, bere izena hartu eta 

nahi duen txokora joango da. Espazio bakoitzean zortzi leku daude, eta haurrek gai dira 

ikusteko txoko batean lekua dagoen edo ez. Izena txokoaren paperean jartzerakoan, 

korrespondentzia injektiboa ematen ari da, haurra elkarketa egin du, bere izena eta 

txokoaren izenaren artean. Gela txokoetan egoteak gela multzokatzea ekartzen du, 

haur batek txoko baten barnean egoterakoan, usten du beste txokoetan egoteaz. 

Orduan aldi berean baieztapena eta ukapena ematen ari dira  
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18. Irudia. Haurren izenak txokoetan 

Gosarian, haurrek ekartzen dituzten janariekin, zenbait aspektu matematiko lantzen 

dira. Adibidez behin gosaria banatzerako momentuan, haur batek egindako ekarpen 

batengatik forma geometrikoak lantzen hasi ziren. Orduan  haur bakoitzak esan behar 

zuen nolako forma zuen bere gosariak. Horrelako erantzunak entzun ziren; Sagarra 

(borobila), gaztatxoa (hirukia) gaileta (karratua eta borobila). Horrelako jokoak 

egiterakoan haurren parte hartze aktiboa bultzatzen da.  

Etxe txokoa, gaiaren arabera aldatzen doa, adibidez, ospitalea izan da, merkatua … 

horregatik aldatzen den bakoitzean materialen sailkapen bat egiten da haurren 

laguntzarekin. Ospitalea merkatua bihurtu zenean materialaren aldaketa egin zen, 

ospitaleko objektuak atera eta berriak sartu behar ziren. Haurrei galdetu zitzaien zer 

nolako elementuak aurkitu ahal ziren merkatu batean. Haurrei laguntza emateko 

merkatuaren inguruko horma irudi bat atera eta ikusten zituzten gauzak aipatu  behar 

zituzten, haurrek erantzun ezberdinak bota zituzten; barazkiak, gozokiak, frutak, 

esnekiak etab. Merkatuan aurki daitezkeen produktuak aztertu ondoren, irakasleak, 

plastikozko janariak atera zituen, denak nahastuak zeuden, orduan haurrei proposatu 

zitzaien janari bakoitza zegokion taldean jartzeko. Multzo ezberdinak sortu ziren, 

barazkiak, frutak,esnekiak, gozokiak … horrelako egoeretan haurrek taldekatzeak, 

sailkapenak, formen identifikazioa, formen arteko erlazioak: korrespondentziak, 

asoziazioak, elkartzeak etab. Lantzen dituzte. Txokoetan landu daiteken beste aspektu 

bat izan daiteke, materiala biltzerakoan. Txoko bakoitzean material bat dago, eta 

haurrek ezin dute dagoen materiala txokotik aldatu, ondoren material hori dagokion 
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kutxan gorde behar dute, modu honetaz sailkapen bat ematen da. Eraikuntza txokoan 

adibidez eraikuntzak egiteko plastikozko piezak daude, kotxeak, plastikozko animaliak 

… biltzerakoan haur bakoitzak material bakoitza dagokion kaxan sartu behar du, modu 

horretan materiala klasifikatuz.  

Matematikak haurren eguneroko bizitzan daude eta eskolan joko matematiko 

ezberdinak egiten dira, haurrek konturatu gabe. Modu honetaz, ekintza ezberdinen 

bitartez haurrek kontzeptu matematiko ezberdinak eskuratzen dituzte. Haurren 

bizitzako esperientzia askotan aurkitu daitezke matematikak : aspektu horiek hauek 

izan daitezke; kantitatea, forma, sailkapenak, …  haurrek eskolan aurrera eramaten 

diren ekintzen bidez aspektu horiek lantzen dituzte zeharkako era batean. Askotan 

aspektu horiek jolasaren bidez lantzen dira. Oso garrantzitsua da haurrek  bizitzen 

dituzte esperientziak eta esperimentatzen dutena, baina argi eduki behar da, 

irakasleak kontziente izatea haurrek elementu horiek detektatu, ulertu eta garatu 

behar dituzte. Haurren pentsamendu logiko matematikoa adinaren arabera garatzen 

doa, horregatik adinaren arabera haurrei bere adinari egokituak diren helburuak 

eskatuko zaizkie. 

3.taula Errutinen azpian dauden nozio matematikoak 

ERRUTINETAN DAUDEN NOZIO MATEMATIKOAK 

EGOERAK                                                         NOZIO MATEMATIKOAK 

Lagunak zenbatzean 

 
 

Haurra gai da zifra konkretu bat arte zenbatzeko baina oraindik ez da gai 
zenbakia eta objektu kopurua erlazionatzeko. Kontaketa horretan lagunak 
zenbatzen ditu baina zerrendaketa moduan.norbait falta bada, haurrek 
irakaslearen laguntzaz zenbakia eskuekin irudikatzen dute.   

Nor falta da? Egoera honetan multzoak lantzen dira. Bi multzo sortzen dira ETXEAN 
daudenak eta ESKOLAN daudenak. Lehendabizi haurren izen guztiak etxeko 
multzoan daude, orduan falta diren horien izenak hartu behar ditu haurrak 
eta etxeko multzora pasa behar ditu. Hori egiterakoan eskolako multzotik 
kanpo geratzen dira, modu honetaz haurrek UKAPENA lantzen ari dira.  
Haurren izenak dagokion multzoetan jarri dituela, falta diren horien kopurua 
zenbaki batez jarri behar du. (gelan irakaslearekin hiru zenbaki arte ikasi 
zuten grafia idazten, horregatik zenbaki hortik aurrera zaila egiten zaie 
identifikatzea)  
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Ze nolako eguraldia 

egiten du? 

Eguraldia jartzerakoan haurrek leihotik kanpo begiratu behar dute eta 
harreman bat sortu behar dute, kanpoan ikusten duena, barruan dituen 
eguraldiaren irudiekin. Horien arteko KORRESPONDENTZIA bat ematen da. 
Ondoren haurra segun eta astearen zein egunetan dagoen, leku batean edo 
bestean jarriko du.  Egoera hauetan, haurrak zenbait aspektu erlazionatu 
behar ditu haien artean, 1. Kanpoan egiten duen eguraldia, gelan dituen 
irudiekin erlazionatu. Eta  2. Taula asteko zein egunetan gauden identifikatu 
behar du, (komentatu beha da, haurrentzat taulen erabilera zerbait 
abstraktua dela, eta kostatzen zaiela taula horietan egin behar dena 
ulertzea) astelehena bada, jakin behar du taularen lehendabiziko kasilan 
jarriko duela. 

 

Gosaria banatzen Gosarien banaketan haur bakoitzak bere gosari poltsa du baina guztiak kaxa 
baten barnean daude, makinistak haurraren poltsa hartu eta dagokion 
haurrari eman behar dio, haurrak poltsa – izena eta pertsonaren arteko 
harremana egiten du. KORRESPONDENTZIA lantzen da. 

TXOKOETAN: 

 Artisten txokoa 

 Etxe txokoa 

 Eraikuntza 

txokoa 

 Hizkuntza 

txokoa 

Txokoetan lan egiteko, haurrek lehendabizi zein txokoetan egon behar duten 
erabaki behar dute. Panel batzuetan asteko egunak eta haurren izenak 
jarriak daude, bakoitzak kolore ezberdin batekin. Haurrek argi eduki behar 
dute beren kolorea zein den, zein asteko egunetan kokatua dagoen eta bere 
izena identifikatu.   

Haurrak multzoka sailkatuta daude, bost multzo daude 
(astelehena,asteartea, asteazkena,osteguna eta ostirala) eta bakoitzak 
kolore bat du (gorria,berdea,horia,laranjak eta urdinak). Multzo bakoitzean 
bost edo sei haurren izenak daude.  

Haur bakoitzak erabakitzen duenean zein txokoetan egon, bere izena hartu 
eta nahi duen txokora joango da. Txoko bakoitzean zortzi leku daude, eta 
haurrek beraiek konturatzen dira lekua ez dagoela, ikusten dutenean ez 
dagola beste izen batentzako lekurik.  

Izena txokoaren paperean jartzerakoan KORRESPONDENTZIA INJEKTIBOA 
ematen ari da, haurra asoziazio hori egin du. 

Gela txokoetan egoteak gela multzokatzea ekartzen du, haur batek txoko 
baten barnean egoterakoan, usten du beste txokoetan egoteaz. 
BAIEZTAPENA eta UKAPENA ematen ari dira momentu berean.  

4.3 Taldearen analisia 

Gela hogeita zazpi haurrek osatzen dute, hamabost mutil eta hamabi neska, gelako 

gehiengoak bi urterekin hasi zuten ikastola, horregatik ohiturak(errutinak) ezarriak eta 

garatuak dituzte, horregatik ezberdintasunak ikusten dira arlo horretan. Hogeita zazpi 

haurretatik, hamaika lau urte bete dituzte eta besteak oraindik hiru urtetan daude, 

gehiengoak urte bukaerakoak dira eta kasu horretan ere ezberdintasunak ikusten dira 

garapen aldetik. 
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Talde hiztuna da, parte hartzailea eta motibatuak daude gelako ekintzetan. Ez dago 

portzentaje handia familia euskalduna duenak baina ulermen aldetik oso altua dute, 

haien arteko harremantzako ez dituzte arazorik, bai liskarrak daudela baina irakasleak 

erabiltzen dituen estrategien bidez konpontzeko gai izaten dira. Ez dago behar bereziak 

duen haurrik, hiru urteetan oraindik zaila delako diagnostikoak egiteko. 

Egokitzapena aldetik, gehien bat arazoak izan zituztenak ikastolara berriak sartu 

zirenak izan ziren, eta kasu berezi bat dago, zeina oraindik ikasturtearen bukaeran 

oraindik ez dago guztiz egokituta, gelara sartzerakoan negarrez hasten da, baina behin 

dinamikan sartu dela oso ongi egoten da gelan. Beste bi nesken kasua dago, bizkiak 

dira eta bere gelakideen harremanetan jartzeko arazoak dituzte, gehienetan biak 

bakarrik egoten dira.  

Histograma honetan neurtutako datuak, behatutako gelan dauden adin tarteak 

behatzeko erabili da, horretarako haurren hilabeteetan oinarritu gara. Behaketa 

otsailean egin zen, eta aztertu zen haurren arteko adin tarteen diferentziak hiru urteko 

gela batean, horretarako haurren adinak hilabeteka jarri genituen. Gela honetan 

irailean eskola hasi zutenean, hiru urteak beteak zituzten haurrak zeuden baina bi 

urteak zituztenak ere.  

Horrelako hilabeteko diferentzietan garapen psikomotorraren aldetik ez da 

ezberdintasun handia ikusten baina garapen kognitiboari dagokionez ezberdintasun 

gehiago ikus daitezke. Behaketa otsailean hasi genuen eta hilabete horretatik aurrera 

ikusitakoa azaltzen saiatuko gara.  

4.taula Adinaren Maiztasunaren Histograma 

 



49 
 

 
 
Hiru urteko gelan eguneroko proposamenetan, logika lantzen 

 

 

4.4 Behatutako ikaskuntza egoera 

Proposatutako egoera Dienesen bloke matematikoekin izan zen, Dienesen bloke 

matematikoak egurrezkoak nahiz plastikozkoak izan daitezke eta manipulaziorako oso 

erabilgarriak dira. Pieza bakoitzak definitzen da lau ezaugarriren arabera; kolorea, 

forma, tamaina eta lodiera.  

- Koloreak: gorria, urdina eta horia. 

- Forma: karratua, borobila, hirukia eta laukizuzena 

- Tamaina: handia edo txikia 

- Lodiera: lodia edo mehea 

Material honen bidez haurrak jartzen ditugu zenbait egoeren aurrean, lagunduko diegu 

kontzeptu matematiko batzuk ulertzera. Ariketa honen bitartez haurrek zenbait 

helburu lortzea espero da. Planteatzen diren helburuak hauek dira:  

- Bloke bakoitza izendatzea eta ezagutzea. 

- Beren ezaugarrien arabera klasifikatzea.  

- Blokeak konparatzea berdintasuna eta ezberdintasunak eginez. 

- Kolore, forma eta tamainaz sailkatzea.  

- Irakasleak egindako segida motzak egin ahal izatea.  

- Objektuen arteko multzoak eta haien arteko harremanak ezartzea.  

- Loturazko logikariak erabiltzea (konjuntzioak, ukapenak, disjuntzioak, 

inplikazioak)  

- Zenbakiaren kontzeptua ezartzea.  
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Bloke logikoekin forma, tamaina eta koloreka sailkatzea eta honen barnean dauden 

nozio matematikoak ere, hala nola, ukapena, multzoak, barnekotasuna …  

Horretarako erabiliko den materiala, bloke logikoak izango dira eta koloreetako kartoi 

meheak. Hasteko haurrak borobilean esertzeko eskatu zaie, behin eserita daudela 

ekintza azaltzen hasi da irakaslea, ekintza egiteko erabiliko den materiala erakutsi die. 

Kutxatik atera ditu blokeak eta haurrei erakutsi dizkie, irakasleak aukera eman die eta 

objektu horiek ezagutzera eta eskuekin manipulatzera. Modu honetaz, haurrek 

ezagutuko dute ze nolako materialarekin lan egingo duten. Oso egoera interesgarriak 

suertatu ziren, manipulazio egoera horretan, guztiek oso erne begiratzen zituzten 

eskuetan zituzten bloke horiek, batzuk galdetzen zuten zertarako erabili behar 

zituzten, beste batzuk haiekin jolasten hasi ziren … orduan haurrek eskuetan zuten 

material horren inguruko ekarpenak eman zituzten; 

- Eh nireak pilotaren forma du!  

- Orduan beste haur batek esan zuen eta nireak gaztatxo baten forma  

-  Baita teilatuarena ere esan zuen ondokoak !  

honela haurrek beste hainbat objektuen formak aipatu zituzten , (Sagarra, telebista, 

leihoa, gailetak …)  

Hiru urterekin, objektuekin eginiko jarduera praktikoen bidez, umeek objektuen 

ezaugarriei buruzko irudikapenak egiteko gai izan behar dute: neurria, kolorea eta 

forma. Hala ere, ezaugarri horiek, oraindik, umearen esperientziaren parte izan diren 

eta umeak lotzen dituen objektuei oso lotuta daude. 

Ezaugarri horietako batzuk eredu gisa erabiltzen hasiko da eta eredu horiekin 

alderatuko ditu hautemandako objektu berriak. Objektu berri bat borobila izango da 

pilotak bezala, horia limoiak bezala eta txikia inurriak bezala. Horrela, pilota, limoia eta 

inurria ereduak izango dira objektu berrien forma, kolorea eta neurria deskribatzeko, 

hurrenez hurren. Eredu horiei objektu eredu esaten zaie. 

Behin denek materiala ezagutu eta ukitu zutela, haurrei materiala kutxan sartzea 

eskatu zitzaien, orduan irakasleak bloke logiko bat kutxatik atera zuen ( karratu urdina 

eta handia) zenbait haurrek karratu urdina zela esan zuten, baina ez zuten tamainaren 
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inguruan ezer ez aipatu. Orduan kutxatik ezaugarri bereko beste bloke bat atera zuen 

baina kasu honetan tamaina aldatzen zuen, oraingoan txikia zen. Orduan irakasleak 

beste galdera bat planteatu zien, nolakoak dira eskuetan ditudan blokeak? 

Erantzun ezberdinak egon ziren haurren artean, nahiz eta batzuk besteak baino parte 

hartze gehiago izan guztiak dinamikan sartu ziren. Egondako erantzunen artean ; 

karratua, borobila , hirukia … entzun ziren. Horrelako ariketekin ikus daiteke haurrek 

gai direla identifikatzeko forma geometriko bat bere eguneroko bizitzan daude 

objektuekin, nahiz eta momentu konkretu batean ez jakin formaren izendapena zein 

den, gai dira identifikatzeko eta haien arteko harremana bilatzeko.  

Koloreak identifikatzerakoa ez zuten arazorik izan, gorria, urdina eta horia oso ongi 

identifikatu zituzten, izan daiteke kolore horiek bere egunerokotasunean dauden 

koloreak direlako. Objektuekin bezala , eguneroko objektuekin erlazionatu zituzten.  

- Kolore gorria; odola, sagarrarekin,  

- Kolore urdina; zerua, “Jonen” jertsea bezalakoa da, 

- Kolore horia; eguzkia, “ aroak” duen ilearen kolorea ere horia da komentatu 

zuen beste batek.  

Behin haurrek forma, kolorea, tamaina identifikatuak zituztela, beste ariketa bat 

egitera pasa ginen, irakasleak borobilaren erdialdean hiru kartoi mehe jarri zituen eta 

bakoitzean bat, bi eta hiru zenbakiak agertzen ziren. Ekintza berri honetan gela hiru 

taldetan banatu zen, talde bakoitzean bederatzi haurrek osatzen zuten, talde bat 

proposamena egiten ari zen bitartean, beste taldeak beren gelakideak egiten zutena 

behatzen zuten.  

Lehendabiziko haur taldeari planteatu zitzaien, hirunaka altxatzea eta kartoi mehearen 

aurrean jartzea. Aurrean zuten zenbakia izendatu behar zuten eta behatzekin 

irudikatu. Ariketa honetan zenbait haurrek irakaslearen laguntza behar izan zuten, 

Irakasleak, eskatzen zien bertan agertzen ziren zenbakiaren pieza kopurua hartzea, eta 

paperaren gainean jartzea. 
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19.Irudia planteatutako ariketa 

Ariketa honetan zenbait haurrek zailtasunak izan zituzten, alde batetik irakasleak 

eskatzen zuen premisa ulertzeko eta bestetik zenbakia pieza kopuruarekin 

identifikatzeko.  

Mota ezberdinetako erantzunak egon ziren haurren artean, batzuk irakasleak 

esandakoari erantzun zioten arazorik gabe, hau da, beharrezko pieza kopurua hartu 

zuten, beste batzuk beharrezkoa izan zuten irakaslearen laguntza ariketa aurrera 

eramateko eta beste batzuk, bere ondoko laguna egiten zuenari kasu egiten zion, bere 

erantzuna gaizki egonez. Irakasleak, porrota egiterakoan ez zien gaizki zegoela esaten 

baizik eta, galderen bitartez lortzen zuen haurrak berak konturatzea emandako 

erantzuna ez zela guztiz zuzena. Eskolako dinamikan oso garrantzitsua da haurraren 

erritmoa errespetatzea, azken finean haur bakoitzak bere garapen kognitiboa du eta 

ezin zaie eskatu guztiei azkartasun berdinarekin erantzutea. Horrelako egoeretan gerta 

daiteke haurrek ez ulertzea irakasleak eskatzen duena eta ez da zergatik haurraren 

errua izan behar, askotan haurrei planteatzen zaizkien premisak ez daude ongi 

egituratuak edo eskatzen zaiena ez da bere adinerako egina.  

 Klasifikazioa lantzen 

Haurrak bederatzi pertsonetako hiru taldetan banatu genituen, eta talde bakoitzak 

eginbehar bat zuen, batzuk koloreka sailkatu behar zituzten piezak, beste batzuk 

formaren bidez eta azkenekoak tamainaz. Bloke logikoekin egindako beste ariketa bat 

izan zen, erdialdean hiru koloreetako kartoi mehea jartzea (horia, gorria, urdina) bloke 
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guztiak erdian utzi genituen eta haurren eginbeharra izan zen koloreka sailkatu behar 

zituztela. Banaka altxatu behar ziren eta nahi zuten pieza hartu eta kartoi mehe 

egokian utzi behar zuten. Ariketa hau guztiek ongi egin zuten, koloreak identifikatzeko 

arazorik ez dutelako. Koloreka sailkatu ondoren eskatu genien beste taldeari kartoi 

mehe bakoitzean zeuden piezak formaren arabera sailkatzeko, hau da, hirukiak alde 

batetik, karratuak bestetik eta borobilak bestetik. Eta azkenik tamaina klasifikatu behar 

zuten, txikiak, ertainak eta handiak, azkeneko taldeak tamainaren arabera sailkatu 

behar zituzten. Behin guztia sailkatua zegoela haur talde osoa hartu eta haurrek 

ikusten zutena azaldu behar zuten. Haur batzuk ikusten zuten aurrean honela erantzun 

zuten:  

- Los colores estas en grupos, en un lado hay piezas rojas, en otro azules y en 

otro están los amarillos.  

- Beste haur batek esan zuen; hay cuadrados rojos en un lado y otros sitios 

también hay cuadrados azules. 

 

 Ukapena lantzen 

Helburua da haurrek ikastea bloke bakoitzak dituen lau propietateak eta definitzen ez 

dioten beste propietateak alde batera ustea. Bloke bat hautatzen dugu, adibidez, 

urdina koloreko karratu lodia eta handia, haurrei galdetzen diegu nolakoa den eta 

nolako ez den. Kolorea alde batera utzita, bilatzen dira beste hiru ezaugarriak dituzten 

blokeak, hau da, karratua, handia eta lodia. Orduan klasifikazio ariketa egiterakoan eta 

multzo ezberdinak sortzean, aldi berean ukapena sortzen da, multzo batean dauden 

piezak ezin dira ondoan daude multzoan egon.  

Horrelako abileziak lantzerakoan, haurrak ez dira konturatzen zer nolako ikaskuntza 

egiten ari duten, haurrak berak bizitzen dituen esperientzien bidez ikasten doa 

horrelako nozioak  

 Multzoak lantzen 

Haurrekin multzoak landu nahi baditugu, haurrei proposatuko zaie formaren arabera 

multzokatzea, hirukiak alde batetik, karratuak bestetik eta borobilak azkenik. Behin 

multzoak eginak daudela, haurrei eskatuko zaie karratuen multzoa sortu behar dutela, 
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orduan haurrek multzo horretan karratu forma duten guztiak sartu kolorea, tamaina 

eta lodiera kontuan hartu gabe. Gertatuko dena izango da 48 blokeetatik 36 karratuen 

multzotik kanpo geratuko direnak. 

 Segidak 

Haurrei serie batzuk jartzen zaizkie ezaugarri batzuen arabera eta haurren eginbeharra 

jarraipena ematea da. Irakasleak bloke ezberdinak jartzen joango da, adibidez, karratu 

gorria txikia, borobil urdin txikia eta hiruki horia txikia, haurrek jarraitu beharko dute.  

Corrales Peralesek bere artikuluan baieztatzen duen bezala, manipulazioen bitartez 

haurrak objektu ezberdinak indibidualki ezagutzeko eta inguruan dituen beste 

batzuengandik desberdintzeko lagungarri zaio, modu honetaz eskema berriak sortzeko 

aukera du. Beste abilezi logiko bat da objektuen taldekatzea, taldekatze horrek 

klasifikaziora eramaten du haurra. Pixkanaka objektuak ezagutzen eta ezberdintzen 

doa eta gai da haien arteko bereizketa egiteko eta haien arteko sailkapenak egiteko 

ere. haurrek objektuen artean harreman berriak sortzen doaz eta horren bidez, 

objektuen arteko diferentziak eta berdinkideen arteko baliokidetasun erlazioak sortzen 

ditu. Aurretik lortutako guztia, aukera ematen die orden harremanak lantzera eta 

hortik aurrera segidak datoz.  

Haurrek objektuekin aurrera eramandako egoera jarduera bidez, materialen 

ezaugarriei buruzko irudikapenak egiteko gai izan behar dute: kolorea, forma, neurria. 

ezaugarri horiek, oraindik, umearen esperientziaren parte izan diren eta umeak lotzen 

dituen objektuei oso lotuta daude. Ezaugarri horietako batzuk eredu gisa erabiltzen 

hasiko da eta eredu horiekin alderatuko ditu hautemandako objektu berriak. Objektu 

berri bat borobila izango da pilotak bezala, horia limoiak bezala eta txikia inurriak 

bezala. Horrela, pilota, limoia eta inurria ereduak izango dira objektu berrien forma, 

kolorea eta neurria deskribatzeko, hurrenez hurren. Eredu horiei objektu eredu esaten 

zaie  

Silúpu Chorres H.C (2008) Piageten ustez haurrek egiten duten objektuen klasifikazioa 

estadioetan banatzen dira. Lehendabiziko estadioak bilduma irudia da, hemen haurrak 

elementu bat aukeratzen du eta ondoren antzekoa den beste bat hartzen du eta bata 
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bestearen ondoan jartzen ditu, beste hirugarren bat hartzen du eta bigarrenarekin 

zerikusia baldi badu ondoan jarriko du ere. Hiru bilduma mota daude, lerrokatzea, 

objektuen taldekatzea eta objektu konplexuen taldekatzea. Bigarren estadioa irudizkoa 

ez den bilduma da, honetan haurrek bilduma txikiak eratzen hasten dira eta kontuan 

hartzen ditu haien arteko ezberdintasunak eta sailkapenak egiten du. Estadio honek bi 

azpi estadioetan zatitzen da lehendabizikoan, ezaugarri komunak dituzten objektuak 

elkartzen ditu eta bigarrenean azpiklaseak eginez klasifikatzen ditu. 

Segida eragiketa logiko bat da, aukera ematen duena bilduma baten elementuen 

arteko konparaziozko harremanak ezartzera eta formaren arabera handitik txikira edo 

txikitik handira ordenatzera. Segidetan, haurrak lerrokatu dezake objektuak 

tamainaren bitartez, baina kopuru gutxirekin,adibidez dorreak eraikiko ditu tamaina 

handiko eta txikiko piezak tartekatuko ditu haurra ikusiko du berak jarritako posizioan 

eroriko zaizkiola baina saiatzen joango da lortu arte. Baita ere haurrak, serieak eraikiko 

ditu baina saiatze -errorearen bitartez. Objektu bakoitzaren tamaina probatzen joango 

da eta erabakiko du zein da aurretik joango dena eta zein ez. Sailkapena eta seriatzeari 

lotuta, horiek landu ahal izateko haurrak hainbat oinarrizko garapen logiko beharrezko 

ditu: objektuari lotuta dauden analisia eta sintesia, eta prozesuari lotutako dedukzioa 

eta indukzioa. Hona hemen horien azalpenak: Haur hezkuntzan graduatutako ikasle 

baten ekarpenak kontuan izan dira, segiden eta sailkapenaren inguruko azalpenak 

emateko, (http://pausoa.blogspot.com.es) 

 Analisia: objektuaren ezaugarriak zerrendatzean datza; zer den, eta zer ez den 

azaltzea. Propietateak (kolorea, adibidez) eta propietate bakoitzaren balioa 

(gorria, adibidez) zehaztuz egiten da. 

 Sintesia: kontrako ariketa da; propietateen balioetatik abiatuta, objektua 

identifikatzea. Asmakizun moduan plantea daiteke (horia da, handia eta azal 

leunekoa; zein pieza da?). 

Sintesia eta analisia lotuta daude; zenbat eta analisia gehiago landu, orduan eta 

errazago egingo da sintesia. Sailkapena egin ahal izateko, analisia ezinbestekoa da. 

Dedukzioa: arau bat jasota, arau hori beteko duen prozesua abiaraztean datza. 

Indukzioa: prozesu bat ikusita, berau azalduko duen legea formulatzean datza. 
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Adibidez, haurrari segida bat erakutsi eta jarrai dezala eskatzen zaionean, indukzioa 

aplikatuko du legea aurkitzeko, eta dedukzioa segida osatzeko. Seriatzea egiteko 

dedukzioa ezinbestekoa da. Eskolan ematen diren egoerak, matematika egunero eta 

jarraian lantzen ari den zerbait da, haurrek ez dakite matematika lantzen ari dutela 

baina irakasleak paper garrantzitsua betetzen du prozesu horretan.  

4.4.1 Gelan behatutako zenbait adibide  

 

1. Adibidea 

Behin  patiora ateratzen ginela, haur bat besteari gaileta bat eskatu zion baina gailetak 

zituen haurrak esan zion “ Es que solo tengo dos” eta besteak erantzun zion “ pues una 

para ti y la otra para mi.” Esaldi honetan ikus daiteke nozio matematiko bat dagoela,  

Kopuruak  lantzen ari du haur horrek, berak badaki bi gaileta dituela eta bat ematen 

badu bakar batekin geratuko dela. Nahiz eta haurrek ez jakin matematika lantzen ari 

duela, horrelako egoeretan ikus daiteke, bere egunekotasunean erabiltzen den gauza 

bat dela matematika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 
 
Hiru urteko gelan eguneroko proposamenetan, logika lantzen 

 

5. ERANTZUNAK ETA GALDERA IREKIAK 

Gelako proposamenetan haurrek izandako erantzunak eta portaerak ezberdinak izan 

dira. Lanean zehar komentatu bezala hiru urteko haurrek errutinen bidez ikasten dute, 

eta egunero egiten dituzten proposamen horietan nozio matematiko ezberdinak 

aurkitu daitezke. 

Atal praktikoan azaldu bezala, logikaren inguruko aspektu asko modu globalean 

lantzen dira. Haurrak momentu berean aspektu ezberdinak lantzen dituzte batera, eta 

haurrak berak ez daki ikaskuntza hori egiten ari duela. Proposatzen diren egoeretan, 

haurrarengan erantzun bat espero da, irakasleak itxaropen batzuk ditu, haurrak izango 

duen portaera edo erantzun horretan. Eta dagoen akatsetariko bat da, askotan 

garrantzi gehiago ematen zaiola emaitzari, emaitza hori lortzeko prozesuari baino. 

Baina ez gara konturatzen zerbaitetara iristeko egiten den lanetik ikaskuntzak atera 

daitezkeela. Haurrak “ensayo – error” bidez ikasten du. Ikaslea bere ikaskuntza 

garatzeko bizitzen eta esperientzia batzuk bizi behar ditu, baina guzti horietatik 

ikaskuntza lortzeko, prozesu bat jarraitu behar izan da. Baina haurrari akats egiten 

usten diogu? Edo helduak saiatzen da haurrari akatsik gabeko irakaskuntza bat 

planteatzen? 

Haurrak aktiboki jarduten dute gelan. Gehienetan, parte hartze aktiboa izaten dute 

baina askotan irakasleak berak izan behar da egoera hori bultzatzen duenak. Haurrak 

ikasketa esanguratsua lortzen du, partaidetza aktiboa izanez. Eta gelan aurrera 

eramaten diren proposamenetan haurrek horrela jokatu dute. Modu honetaz, ez dira 

aspertzen, adi egoten dira eta akatsetatik zein lagunen ezagutzatik ikasten dute. haien 

artean laguntza ematen dute, batek blokeatua geratzen denean, ondoan dagoen 

lagunak erantzuna ematen du, bere laguna lagundu nahian baina aldi berean 

irakaslearen aprobazioa bilatzen du. Horregatik ezinbestekoa da horrelako dinamika 

gelan bultzatzea, ondo eta atseginez ikasten dena oso zaila delako ahaztea. Aktiboki 

ikasteko beste modu bat esperientzia zuzena izaten da. Eskolan eskaintzen diren 

eremuak ekintza, elkarrekintza eta komunikazioa lantzea bilatzen da, haurrak espazio 

horretan interesak eta nahiak asetzen dituzte. Gelako espazioetan haurrek 
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mugimendua, afektua, jolasa, esplorazioa, komunikazioa, harremanak, ikaskuntza, 

etab. bilatzen dute.  

Proposamenetan aukeratutako materialak erraztu eta sustatu egin behar dute haurrek, 

aurkikuntzak egitea, behatzea, adieraztea. Eta horrela da, erantzun duten bezala, 

haurren txokoetan estimulu ezberdinak dituzte eta horren bidez ikaskuntza bat 

garatzen doa. Haurrek planteatutako ikaskuntza egoeretan, erantzuteko modu 

ezberdinak dituzte, haur batzuk oldarkorrak dira eta pentsatu gabe hitz egiten dute eta 

beste askok pentsatu ondoren erantzuten dute. Argi eduki behar da, haur bakoitzak 

bere erritmoa duela eta errespetatu behar dela, batzuk eskolan planteatzen diren 

helburuetara arazorik gabe iritsiko dira eta beste batzuk ordea, mantsoago joango dira 

baina eskatzen dena lortuz. Ezin diegu presiorik sartu, modu horretaz lortu dezakegun 

erantzuna,  nahi dugunaren kontrakoa izan daiteke.  

Planteatutako lehendabiziko egoeran , Dienesen bloke logikoekin egindako ariketan, 

haurrak taldekatu genituen, bakoitzaren erantzuna hobeto behatzeko, azkenean talde 

osoarekin eginez ez dira hautematen haur bakoitzaren jarrerak. Horrelako ariketetan 

behatu daiteke haurrak irakasleak eskatzen duena ulertzen duen eta ea gai den 

erantzuteko. Askotan talde osoan egindako ariketetan, gutxi batzuk dira hitz egiten 

dutenak eta parte hartzen dutenak, eta beste batzuk ordea dinamikatik kanpo 

geratzen dira, honekin ez dugu esan nahi parte hartzen ez duten horiek ez dakitela 

egiten.  

Interesgarria iruditu zaigu, hiru haurrek izandako erantzunak aztertzea, hiruetatik bat 

lau urteak otsailean bete zituen, hurrengoa uztailan beteko ditu eta azkenekoak 

azaroan. Hilabeteko diferentzia dago haien artean baina adin hauetan maila 

kognitiboari dagokionez aldaketak ikus daitezke haurren artean. haurrak A,B eta C 

bezala identifikatuko ditut. 

A haurrak uztailan beteko ditu lau urteak ( 48 hilabeteak) orain otsailean 43 hilabete 

ditu. Mutil honek, nahiz eta lau urteak bete ez izanak, oso argia da eta hizkuntza maila 

oso garatua du, euskaraz nahiz gazteleraz. Gelako dinamiketan sartzeko ez du arazorik, 

beti prest dago parte hartzeko. Bere izena hitzez identifikatzeko gai da. 
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B haurrak lau urteak otsailean betetzen zituen orduan 48 hilabete ditu. Mutila da ere 

eta hizkuntza aldetik ere maila altua du baina gazteleraz euskaran baino nahiz eta 

euskaraz adierazteko oraindik gai ez den ulermen maila altua du. Oso lotsatia da eta 

horrek eragiten dio gelako dinamikan parte hartzeko. Nahiz eta lau urteak izan, 

kostatzen zaio bere izena zein den identifikatzea.  

C haurrak azaroan lau urteak beteko ditu orduan orain 41 hilabete ditu. Otsailean 

gaudela oraindik ez da eskolara guztiz egokitu, gelara sartzerakoan beti negarrez 

egoten da. Gazteleraz ulermen maila altua du baina euskara ulertzeko zailtasunak ditu. 

Hizkuntza aldetik, ahoskatzeko arazoak ditu eta esaten duena zaila da ulertzea. Honen 

kasuan bere izena identifikatzen daki.  

Behin hiru haurren analisia egin ondoren, gelan proposatutako ekintzan ze nolako 

erantzunak izan zituzten aztertuko ditugu. Ariketa ebaluatzeko erregistro taula bat 

erabili zen, beherago ikus daitekeena. Haur guztien erregistroak bildu ziren baina guk 

hiru haur hauetan oinarrituko gara.  

Ariketa ebaluatzeko hiru taldeetan banatu genituen haurrak, horregatik hiru taula 

ezberdin egin genituen, lehendabiziko taulan koloreen sailkatzea egiteko erabili zen. 

Bigarren taula formaren sailkatzea ikusteko eta azkenik tamainaren sailkatzea egin 

zutenak. Honez aparte, proposatutako beste ariketen erregistroa egin zen. Taula 

azpimarratuak daudenak A,B eta C ikasleak dira.  

Ikus daiteke, B ikasleak, objektuen forma , kolorea … identifikatzeko gai den baina 

erdara erabiltzen du esateko. Zenbakien identifikazioari dagokionez oraindik ez da gai 

zenbakiak kopuruarekin identifikatzeko eta erantzuteko garaian blokeatuta geratzen 

da irakasleak eskatutakoari, irakasleak galdetzen dio ze zenbakiak ikusten dituen, baina 

haurra ez da gai esateko.  

A ikaslearen kasuan, irakasleak proposatzen duen guztiari erantzuten dio, ez du 

arazorik objektuen izendatzerakoan eta zenbakien identifikazioari dagokionez gai da 1, 

2 eta 3 zenbakiak zeintzuk diren esateko eta bakoitzean pieza kopurua jartzeko. 

C ikasleak, irakasleak galdetzen dionean objektuen formak zeintzuk diren, haurra isilik 

geratzen da eta “nose” esaten du. Zenbakien identifikazioarekin berdina gertatzen 
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zaio, soilik bat zenbakia izendatzen du baina ez du kopurua jartzen. Irakasleak eskatzen 

dio bat zenbakia bere behatzekin irudikatzeko, orduan behatzekin bat zenbakia jarri 

eta irakasleak berriz galdetu zion,  zenbat hatz jarri dituzu / ¿cuántos dedos has 

puesto? Haurra “uno” esaten du. Orduan pieza bat hartu eta bat zenbakia agertzen 

paperean utzi zuen. Horrela hiru zenbakiekin egin zuen, irakaslearen laguntzaz.  

Hiru ikasleen arteko maila kognitibo ezberdinak ikus daitezke, eta ez du zerikusirik adin 

tarteen arteko ezberdintasunak, gerta daiteke gelako zaharrena denak oraindik 

aspektu batzuk garatuak ez izatea eta aldiz gazteenetariko batek beste aspektu horiek 

garatuak izatea.  

 

6.taula proposamenetan egindako ebaluazio taulak 

Haurraren izena Objektuaren forma, 
kolorea, tamaina 
izendatzen daki? 

1,2,3 zenbakiak 1,2 
eta 3 objektuekin 
identifikatzen daki?  

Tamainaren arabera 
objektuak sailkatzen 
ditu?  

A Bai Bai Bai 

Koldo Bai Bai Bai 

Beñat Bai Ez Ez 

Adur Bai Ez Ez 

Eider Bai Bai Bai 

Gaizka Bai Bai Bai 

Julene Bai Ez Bai 

Naiara Bai Bai Bai 

Arantxa Bai Bai Ez 

 

Haurraren izena Objektuaren 
forma, kolorea, 
tamaina 
izendatzen daki? 

1,2,3 zenbakiak 
1,2 eta 3 
objektuekin 
identifikatzen 
daki? 

Formaren arabera 
objektuak sailkatzen 
ditu? 

B Bai Ez Bai 

Martin Bai Bai Bai 
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June Bai Bai Bai 

Maria Ez Bai Ez 

Malen Ez Ez Ez 

Unai Ez Bai Ez 

Arene Bai Bai Bai 

Naroa Bai Bai Bai 

Itziar Bai Bai Bai 

 

Haurraren izena Objektuaren 
forma, kolorea, 
tamaina izendatu 
du? 

1,2,3 zenbakiak 
1,2 eta 3 
objektuekin 
identifikatzen 
daki 

Koloreak sailkatu ditu ? 

Anaitz Ez Ez Ez 

Ibai Bai Bai Bai 

C Ez Ez Bai 

Endika Bai Bai Bai 

Julen Bai Bai Bai 

Aiora Bai Bai Bai 

Josena Ez Ez Ez 

Igor Bai Bai Bai 

Oihana Bai Bai Bai 
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CONCLUSIONES 

Para terminar con el trabajo, dividiré esta última parte en diferentes puntos. La 

educación es un aspecto primordial en toda persona, todos los centros educativos 

tienen que estar muy preparados para poder dar una buena educación a los niños/as. 

La escuela, es el lugar donde los niños/as pasan la mayor parte de sus horas, durante 

ese tiempo los niños/as desarrollan capacidades, empiezan socializarse, aprenden etc.  

Durante el trabajo hemos ido comentado la importancia de los rincones en el 

momento del proceso de aprendizaje del niño/a, la manipulación de objetos y las 

experiencias vividas en esos espacios, harán que el alumno sea capaz de llevar a cabo 

diferentes nociones matemáticas. El material que se les proporciona, les da juego para 

experimentar nuevas vivencias. El niño/a tendrá objetos de diferentes tamaños, 

colores, texturas, con los cuales los niños jugaran sin parar, los tocan, los huelen, 

descubren el ruido que hacen al caerse etc.  

La maestra puede que tenga unas expectativas sobre las respuestas que vayan a dar 

los niños/as ante la propuesta que plantea. Pero en Educación Infantil, nunca se puede 

esperar una respuesta fija de los niños/as ya que nos pueden sorprender las 

respuestas dadas por ellos. Muchas veces puede que el resultado que se espera sea 

peor de lo que se esperaba, pero no por eso es algo negativo porque los niños 

mediante los errores sacan un aprendizaje. Los niños mediante el ensayo error logran 

diferentes logros, es así de la que aprenden, sino experimentan, tocan los objetos, etc. 

No pueden sacar sus propias conclusiones. Por eso la maestra tiene que dejar que los 

propios niños de den cuenta de sus errores. Su papel será acompañarlos en ese 

proceso y darles estrategias para que puedan lograr un adecuado desarrollo. ¿Hay que 

dejarle al niño que en su aprendizaje cometa errores? 

Antes hemos hecho referencia a unas etapas que Decroly planteaba sobre el desarrollo 

de aprendizaje del niño. El niño/a tiene que observar su alrededor y tiene que asociar 

lo conocimientos adquiridos entre sí, una vez hecho eso tendrá esa capacidad de 

representar las cosas asociadas, con todo esto queremos decir que no nos queda del 

todo claro la utilización de las fichas a esta edad, porque, lo que se le plantee al niño/a 
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no sea del todo correcto, más que ayudarlo puede confundirlo más. La metodología y 

los procesos de la enseñanza de las matemáticas en Educación Infantil no han variado 

mucho. El uso de las fichas se sigue utilizando, pero cabe destacar que la utilización de 

los rincones ha hecho que la utilización de las fichas quede en un segundo lugar. 

Mediante a este método pueden crearse comportamientos repetitivos sobre los niños 

y no queda del todo claro qué tipo de aprendizaje reciben los niños/as mediante estas. 

Aunque para trabajar según qué aspecto si son necesarias. ¿Es necesario utilizar las 

fichas en el aula de tres años? ¿Qué tipo de aprendizaje logran mediante esos 

ejercicios?  

En las actividades anteriormente comentadas, donde  los niños han sido expuestos a 

diferentes situaciones, muchos niños/as han sabido responder a las indicaciones dadas 

por la maestra, pero otros niños/as, no han sido capaces de responder sin la ayuda de 

la maestra. En estos casos se puede ver que en aula de tres años hay diferencia de 

nivel cognitivo, son clases heterogéneas donde se debe respetar el ritmo de cada niño. 

Y muchas veces no suele ocurrir así y lo que se logra es bloquear al niño porque igual 

no está preparado para llevar a cabo lo que la maestra le exige.  

En el proceso de aprendizaje del niño/a es muy importante el papel del maestro/a. El 

profesor tiene que intentar saciar las necesidades del niño, pero muchas veces es muy 

difícil llegar a cada uno de los niños/as, porque en el caso de la clase que ha sido 

observada, son veintisiete niños/niñas. Por eso creo que sería imprescindible que en la 

etapa de educación infantil se trabajase mediante pareja educativa, dos maestros/as 

por aula. De esta manera, creemos que podrían llegar a saciar esas necesidades 

completamente.   
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2.ERANSKINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Haurraren 
zenbakia 

 
TXOKOEN ERREGISTROA                                              Hilabetea : martxoa 

1  Arkaitz          

2  Aiora          

3  Manex          

4  Gorka          

5  June          

6  Malen          

7  Oier          

8  Arene          

9  Ireider          

10  Elene          

11  Jokin          

12 Ekaitz          

13 Iker          

14 Itsaso          

15 Igor          

16 Eneko          

17 Itsasne          

18 Julen          

19 Andoni          

20 Lorea          

21 Iñaki          

22 Naiara          

23 Unai          

24 Eider          

25Arantxa          

26 Eneritz          

27 Asier          



 
 

 

Irantzu Aguerri Ripodas 

 

3. ERANSKINA 

 



 
 

 
 
Hiru urteko gelan eguneroko proposamenetan, logika lantzen 
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