
JOLASAK MATEMATIKAN 
 
NEURRIA 
 

● 5 PRODUKTUREN PREZIOA NORK ASMATU estimazio jolasa. 
● DIMENTSIOAK ESTIMATU ETA NEURTZEKO JOLASA; NOR GEHIAGO 

HURBILDU 
● PROBA JOLASA, DADO (roll and play estiloan) EDO GINKANA ESTILOAN 

 
○ Hiru gauzen pisuak: Neurtu, zenbakiak idatzi eta ordenatu pisuak. 
○ Antzerako 3 ontzi: Ura erabiliz ordenatu bolumenak. 
○ 10 zentimo egiteko moduak aztertu; benetako txanponekin 
○ 20 zentimo egiteko moduak aztertu; benetako txanponekin 
○ 50 zentimo egiteko moduak aztertu; benetako txanponekin 
○ 1€ egiteko moduak aztertu 
○ 1m-ko  GAUZA aurkitu 
○ 3 gauzen luzera estimatu eta neurtu. 

● MONOPOLY jolasa.   
● ORDUAK DANTZAN jolasa jolastu. Matematiketan.eus: “Erlojuarekin tik-tak egin 

ditzagun jolasak 
 
GEOMETRIA 
 

● PROBA JOLASA, DADO EDO GINKANA ESTILOAN 
○ EGIN PAPEREZKO HATZAPARRAK: “cómo hacer unas garras de papel” 

bideoa ikusita. 
○ Aurkitu 5 lauki ezberdin.  
○ Neurri jakin bateko laukiak sortu. 
○ Aurkitu 5 triangelu. 
○ Sailaktu alfabetoko hizki batzuk lerro motaren arabera. 

● Aulkien eta poligonoen jolasa. 
● BLoke geometrikoekin jolasak. matematiketan.eus: bloke geometrikoekin jolasean 

(IV) 
 
ZENBAKIKUNTZA 
 

● ZEIN ZENBAKI DAUKAT BEKOKIAN?  Post it etan zenbakiak idatzi eta BAI/EZ 
erantzuteko galderekin asmatu zenbakia.  

● Bankuaren jolasa: Montessori txartelak eta 10 oinarriko materialak. edo paketeetan 
antolatutako zotzekin.  3 zifratako txartelak bakarrik erabilita nork pieza gutxien utzi.  

● Deskonposaketa jolasak erregletekin. 
● Denda, materiala, edo gosariak edo hamarretakoak erostekoa. 
● Dadotetatik abiatuta, edo ez, gero zotz depresoreekin kopuruak eraiki. H, E, M, + eta 

-….ordena guztiak gehitu daitezke. 
● Punteria jolasa zentzu berean. 

http://matematiketan.eus/2016/02/28/erlojuarekin-tik-tak-egin-ditzagun-jolasak/
http://matematiketan.eus/2016/02/28/erlojuarekin-tik-tak-egin-ditzagun-jolasak/
http://matematiketan.eus/2017/02/02/b-linkak-gehitzea-falta-bloke-geometrikoekin-egiteko-3-proposamen-iv/
http://matematiketan.eus/2017/02/02/b-linkak-gehitzea-falta-bloke-geometrikoekin-egiteko-3-proposamen-iv/


● Roll the dice hurbilketa jolasak. 
●  “PARES O NONES”  
● PROBA JOLASA, DADO EDO GINKANA ESTILOAN 

● APUNTATU 5 KOTXEREN MATRIKULAK. Zifrak  biderkatu eta ordenatu 
emaitzak.  ikusi hurrengo zki borobilera zenbat falta den. 

● APUNTATU 5 KOTXEREN MATRIKULAK. Idatzi zenbakiak eta ordenatu. 
● APUNTATU 5 KOTXEREN MATRIKULAK. Ikusi hurrengo zki borobilak zein 

diren eta kalkulatu zenbat falta den kasu bakoitzean. 
 

● Sum Swamp 
● 1-10 maths (Gould) 

 
ERAGIKETAK 
 

● PARTXISA  3 dadorekin. 
● IGELEN JOLASA egin. 
● 20-20 KARTA JOLASA egin: Baraja espainiarra eta 6na fitxa. 2-4 arteko jokalariekin. 
● “SHUT THE BOX” jolasa egin; tapoiekin edo regletekin egin daiteke. 2 dado ere 

behar dira. Matematiketan.eus: “Oparitzeko ideiak (II)” 
● KARTA GERRA: (Batuketa, kenketa, biderketa) 
● KARTEKIN ESKOBA jolasa. (15 erarteko batuketak) 
● KARTEKIN 50ERA NOR GEHIAGO HURBILDU jolasa. 
● KARTEKIN 10EN LAGUNAK. 
● PUNTERIA JOLASA: batuketak. Matematiketan.eus: “batu, ken edo bider...eragiketa 

txikiak egiteko jolasak(II)” 
● PUNTERIA JOLASA: 10en lagunak. 
● PUNTERIA JOLASA: 100en lagunak. 
● PUNTERIA JOLASA: kenketak. Matematiketan.eus: “Kenketa eta batuketa txikiak 

praktikatzeko jolasak 
● Ehuneko taularen jolasak: matematiketan.eus: Ehuneko taulak, batuketak eta jolasak 
● Zenbaki zuzenaren jolasak:matematiketan.eus: Zuzen erreala; batuketak eta jolasen 

bat. 
● ALFABETOKO HIZKIEKIN jolasean: Matematiketan.eus: “alfabaetoa erabili 

eragiketak egiteko” 
● Math dice jolasa, orijinala LH12 eta parentesiak...LH3,4  parentesiak 

aktibatzeko;Zenbaki berdina nork modu gehiagotan. 
● BIDERKETA TAULAK praktikatzeko jolasak: Matematiketan.eus: “Biderketa taulak 

praktikatzeko bi jolas”  
● BIDERKETA TAULAK praktikatzeko jolasak: Matematiketan.eus: “Biderketa taulak 

praktikatzeko 3. jolasa”  
● HONDARRAK BATUZ jolasa egin: Matematiketan.eus: “Zatiketak mekanizatzen 

jolastuz” 
● BIDERKETAK MEKANIZATU JOLASTUZ: Matematiketan.eus: “Biderketak 

mekanizatu jolastuz” 
● LAUKIAK ITXI JOLASA EGIN: Plantillarekin 
● YAM JOLASA 

http://matematiketan.eus/2016/12/12/oparitzeko-ideiak-ii/
http://matematiketan.eus/2016/11/01/batuketa-eta-kenketa-txikiak-egiteko-jolasak-ii/
http://matematiketan.eus/2016/11/01/batuketa-eta-kenketa-txikiak-egiteko-jolasak-ii/
http://matematiketan.eus/2016/05/06/kenketa-eta-batuketa-txikiak-praktikatzeko-jolasak/
http://matematiketan.eus/2016/05/06/kenketa-eta-batuketa-txikiak-praktikatzeko-jolasak/
http://matematiketan.eus/2017/02/18/ehuneko-taulak-batuketak-eta-jolasak-i/
http://matematiketan.eus/2017/01/27/batuketak-zuzen-errealarekin-eta-jolasen-bat/
http://matematiketan.eus/2017/01/27/batuketak-zuzen-errealarekin-eta-jolasen-bat/
http://matematiketan.eus/2017/05/29/alfabetoa-erabili-batuketak-egiteko-buruzko-kalkulua/
http://matematiketan.eus/2017/05/29/alfabetoa-erabili-batuketak-egiteko-buruzko-kalkulua/
http://matematiketan.eus/2016/02/14/biderketa-taulak-praktikatzeko-jolas-bat/
http://matematiketan.eus/2016/02/14/biderketa-taulak-praktikatzeko-jolas-bat/
http://matematiketan.eus/2016/04/17/biderketa-taulak-praktikatzeko-3-jolasa/
http://matematiketan.eus/2016/04/17/biderketa-taulak-praktikatzeko-3-jolasa/
http://matematiketan.eus/2017/02/05/zatiketak-mekanizatzen-jolastuz/
http://matematiketan.eus/2017/02/05/zatiketak-mekanizatzen-jolastuz/
http://matematiketan.eus/2017/03/11/biderketak-mekanizatu-jolastuz/
http://matematiketan.eus/2017/03/11/biderketak-mekanizatu-jolastuz/


ESTATISTIKA  
 

● ASTEKO ……………(FRUTA, YOGUR…) KONTSUMOAREN KONTROLA:  taulan 
jaso datuak eta gero aztertu; non gehiago, non gutxiago; zenbat gehiago eta zenbat 
gutxiago, guztira zenbat? Kopuruak eraiki zotzekin edo regletekin laguntzeko, hala 
behar bada. Matematiketan.eus: “Ikerketa matematikoa frutarik politenarekin” 
(eginda) 

 
● ESTIMAZIOA JOLASA: Kopuru, masa, denbora edo bolumenarena, bertso 

txapelketa, futboleko liga, txirrindulari lasterketak,pote baten babarrun kopurua; 
estimazioak egin etxeko kide guztiek. Taula eraiki eta gero aztertu datuak; non 
gehiago, non gutxiago; zenbat gehiago eta zenbat gutxiago, guztira zenbat? 
Kopuruak eraiki zotzekin edo regletekin laguntzeko, hala behar bada. (eginda) 

 
● ETXEKOEN ADINA, ALTUERA ETA PISUA: Neurtu, taulan jaso eta kopuruak zuzen 

errealean jarri.Taula eraiki eta gero aztertu datuak; non gehiago, non gutxiago; 
zenbat gehiago eta zenbat gutxiago, guztira zenbat? Kopuruak eraiki zotzekin edo 
regletekin laguntzeko, hala behar bada. 

 
LOGIKA 
. 

● Kartetan jolastu txupate 2, seises, briska, mus... 
● UNO karta jolasa. 
● Xake jolasa 
● Domino (mota asko daude) 
● Master Mind 
● Hundir la flota: Matematiketan.eus: “Badatozela oporrak!! 11 ideia bidaiatzeko” 
● Awalé: Matematiketan.eus: “Oparitzeko ideiak (II)” 
● Rummi 
● Sudokuak 
● Bai/ez erantzunez asmatzeko jolasak. 
● Piktionary moduko jolasak. 
● Super seis: Matematiketan.eus: “Oparitzeko ideiak (III)” 
● Go: Matematiketan.eus: “Oparitzeko ideiak (III) 
● L-aren jolasa: Matematiketan.eus: “Oparitzeko ideiak (III)” 
● Hanoiko dorreak: Matematiketan.eus: “Hanoiko dorreak” 
● SET 
● Traffic jam- rush hour-safari 
● Colour code 
● Chocolate fix 
● Deskonposaketa jolasak 
● Othello 
● Palabrea 
● WODB 
● Piktoekuazioak 
● Mini arco materialak. 

http://matematiketan.eus/2016/06/06/ikerketa-matematikoa-frutarik-politenarekin/
http://matematiketan.eus/2016/06/13/badatozela-oporrak-11-ideia-umeekin-oporretan-jolasteko/
http://matematiketan.eus/2016/12/12/oparitzeko-ideiak-ii/
http://matematiketan.eus/2016/12/16/oparitzeko-ideiak-iii/
http://matematiketan.eus/2016/12/16/oparitzeko-ideiak-iii/
http://matematiketan.eus/2016/12/16/oparitzeko-ideiak-iii/
http://matematiketan.eus/2016/04/09/jolas-bat-hanoiko-dorreak/


● Dienesen blokeekin edo beste LEMekin jolasak 
 
GEHIAGO… 
 
Smartgames-eko Caperucita roja 
Jumpin 
Castle logic 
Balance Beans 
Blancanieves de luxe 
Mathe-monster 
Heli Hopper 
Oka + zuzene errala: hitzak, esaldi ahal den luzeena beste tableroan aurrera egiteko 
Asaraac, tablero eta bingoak inprimatzeko 
boloak-txirloak esne kajekin 
katamino: /pentamino geometria 
Escondite 
Speed cups (txirrinakin edo gabe) 
Halli galli 
Matamoscas 
Alles tomate 
cocotaki 
piko piko 
piratatak 
cocoricó 
el rincon de luca 
cyberkidz 
http://cp.claracampoamor.fuenlabrada.educa.madrid.org/juegosporareas-matematicas.htm#
SUMAS 
http://www.mathgametime.com/math-games 
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